
i 0 
16 
 زا

 وا

۱ 

 بک
eji 

1 

۳ 

4 

 را
۸۱ 

0 
۳ ۹ 
7 

i: 
۳۳ 

i HS O ۳ 1 
5 

EE SEES 

 تب
۳۳ 

£ 

0 
۱ 
1 

۳ ۱ 
le 
1 tl ۳۳ 

IE 

۲ 
areاش  
 A00 ی





 رر

۷ 
4 

۷ 

 ۱۱۹۸ هنس میاقو
 یساشنا كنسهلشف ىح وبلاق

 یسهعف و هقف وص

 د ساویس یالاربم لتق
 ۳ یلرع كنيشاب باصق

 NEES ۰ . یریرقت كنولایسور
 ا ۳ تروشم 3 دفع

 ۹ ی لمس د عرف تانسییلا ور

 ی 3 لب

 ۱ یر كتلود لار زاد هر

 نو ی ۱ ۱ : E یسرک ادم قم سل

 E : 5 ر ٠ صاوخ تروشم <

 یساطعا اا هن | دو م قالقاو یسدایم كندنس عرق .

 r اد دکل دف

e esیرلفدل وا یضار دص باول دچک كنغعاج وا تشر ۳  
e 3 

 ليي
 تروشم هدنعا وق مالسالا جو a هل سیا دیک ِ

 طس و تن هست
 یرلتاقالم همظعا ردص كنسیچلیا هسنارفو كننادناموف انایسا

 ۱ رلرکت
 هم غ ثداوح ۰ یلتاقالم كنب رابچلیا هسنارف و انایسا

 A رکسع تاماظنو تاحالصا ضع

 توتکم ندهسنارف راد هرکسع میلعت
 هرواشم هدننص هیطابتحا رداد ضع

 یر راقت صلح كتل ود لاحر 8 هب هلام روما



E 
 نتافو كناشا دم یلهدنراد

 کاله ندهلزاز كناشاب نایلس
 یافو كندنفا عفان

 ةع وم علاقو
 مدق شه  eیاج هن داعس رد

 تایداتو تاهجوت .

 دن رک لاوحا ضعب

 یسایخا تالش و عبط تعنص

 ترازو تناشاب ىلع حرف :

 یافوو تدالو كن اطلس هاشلع

 ۱۱۹۹ هنس عیاقو

 لیدبنو لزع كنسهدءو و نادغبو هلاکع هلیسییلبا ایاپسا
 یعاکعسا كن زاغو زکد هرق

 یرارف كنسولسوق هیسور ی هدب وییس
 یتافو كناشاب هللادبع ۰ یتراز و كندنفا یرس ےس

 تاج وتو تایفو ضعب
 فتار ليعاعساو ىرالزع كندنفا هللا ءاظع مالسالا هلبا اشا دیج لیلخ مظعاردص

 یرازو عفر كناشاب

 یتیدنل وا لتف و هرداصم تناشاب دج لیلخ

 لا هجرت كناشاب فئارو اوو یبفن كندنفا هللا ءاطع

 ۱ تاعوقو ضعب
 تاہج وا ضعبو یدورو هداعسرد لد دج ردص

 اغ ود لاوحا ۰ تادحرس لاوحا

 هرک اذم راد هنغلناخ راتات

 تاج وت ضعبو نم لد

 یافو كناشاب ىلع چاح

 یتدالو كدوج ناطلس هدازهش

 یافو كنسالاو هنس و

 یرخآ تاهجوتو یترازو كناغا فسو -
 یدتفا هللا ءاطع مالسالا میش تاق و



 7” تايفو صعب |
 و ب e عباق و

 - ناتسب یع ثداوح شم

 ِ .« یتاعلاطم كناشاب ىلع حرف

 یعرع هنح وغ وص كناشا مع ج

 9 نود تان رت

 هراس لئابق رڪ

 یعوفو لالتخا هدنشاب زکاسعو ۰ قو ومش كعح وغ وص ۰

 یراقدل وا فرشم هلبا مالسا كائابق

 یر بلح تست جاش

 باخ عنم ۰ لئابق یاسا لیدب

 ی ر ؤو ۱ تنفیک كن هانا

 هني کا

 یناکسا كراباغون ۰ یراعا ا ل
 یعیدنل وا ترشاپم هنراعا و اشنا كنه انا"

 1 یکیدل ردنوک و توط هنس هعلق رابجاح

 ۶ ا کھا و یارک ردا دانی

 یاطن كرایاغون ۰ یتراسا كنتناک كرك هلب رادقوچ نوردنا
 یاطن كرلەن اکنح

 ,e ا وح 9 دەبا ۰ )ی یسهلحم یمرا

 یروعظ و ح ورخ ۳ مات

 روصنم لاوحا ةكلذف
 یار تدأالو تفایض هدهبانا

 ی

 یکیدتا اش ۍئسه رب یدنک كناشاب کک

 یسهیفق و كناشاب ىلع حرف

 یتافو تیفیک كناشاب ىلع حرف

 یسهکرت كموحیم

 هب
 E UP عیاق و

 یظفاحت هانا كنلغوا ناب
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 ناتسغاد و ناتسحرک لاوحا ضعب

 یتش عیاقو
 یابل وا و تقبعح كن دعم

 بصن و لزع

 اشا نادوبف نساحو اشا فسو ترادص و اشا ىلع مظعا ردص لزع

 یدنقا ا مالسالا جش لزع

 تاهحوت و مظعا ردص دورو

 ۱ ىلتف كناشا قازرلا دبع
 هلام تاماظن ضعب و یلزع كندتفا رادرتفد

 و ۱ یتف كناغا راغغلادبع و ماظن كن رناجرت لود

 ِ بص و لزع

 تایفو ضعب
 ۱ "یافو كنلارق ايس ورپ

 = قارع لا وحا

 ۱۳۲۰۱ هنس علاقو

 یلاوحا كرصم حاحو یقبدلوا یسیلاو رمصم كناشاب دمحم نکی
 یساپنا دل رازح راد ہر صم

 ییرومام ه صم كناشاب نادوبق

 . قاروا راسو سس دوس ۰ : لی

 رواه طح هن دعع ۶ نیلحم نوحا مر ٠ نوپامه طح 7 دنص وصخ 0

 و دنس راد هنشدصت كعرق
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 دنس راد هنادغب و قالفا

 یتارباح كنول هسنارف راد هعرق

 یسهیعر قأروا راد هنسهلئسم عرق كنولایدراس

 ج : تراحت ةماندہع نالیریو هب هچک
 یدنس كنسچلیا هک

 نوباههطخ واد هنلزع كناشاپدیج لیلخ
 نوبامه طخ ًاباطخ هباشاب ماقمماق
 نوامه طخ اباطخ هددج ردص

 یسیدل رویب كناشاب ىلع حرف

 ح[ حب



 سما تلات دلح )و

 ---- > ۱ ظ 2366۹ 44-ع

 زا

 دیدج ببر  تدوج خب رات

1 EG eG 

 ( هلتصخر كنس هللح تراظن فزراصم رف

 لوبناتسا

 رددغل وا نط هد ) هبا ا ۱

1 



 5 )ر 2 23 0

 تر
n ۲ 

 Gj کک سس بم

 س دن ۳ سس(

 یه

1 

 کک س

E 

 و
 تبشت ههرهاظ بابسا شا و ج وا رف هدانئاوب ندنکیدلیا مایق هب هب رفس تاک ر ادت

 3 0 ۳ ا ¥ ۰ يا ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰

 راحو هوا روما یابلوا راذک رطاح ید قغ وا لسوت + هناح ور لئاسو ضعب یک یعیدنل وا"
 ل رادم و ات زود باس سه وا تّئارف هدوکر تم 2 اما ضعب كس رش ءاه باس هلا فی رش

 1 ن رواح نانلوب هددادغ» و سصم و ماشو نده رش نیعرح ی هتک ودنا یورم یکودا تلاوت دو وبهآ

 e . یاهصو الو قلریدتوقوا افشو یراح یردنلوا تراظن هنن رارزواو كرهل رب و راهیطع هداهز و

 . تالابا هدناب کلر دنا رارکتو راک ذت یسه ربخ دیعدا یی رعظم و تم روم كن هبمالسا a اس هاعج

 ظ ِك ۰ ردشع وا لاسرا و ۳ رڪ رادعاق ص وصح هنن رابلا و هر و د 2

و هداشاب ساق ندنغیدل وا هژسفر ص وصح هنسه مه ز یبح وملاق ورند هن وا
 e هدهظاغ

 . یک قلوا نالو ناوسنریک ناب رک هداروب هداروش اهرکو اموط لردیا تماقا هدنویب رونلوا ریبعت
 ۳ ۳ ۰ ی رپ هنبرو طب +راذرپ ا هت ردنا یدصت هک جدا

 ۱ تدم كناشاب نسح یزاغ اب رد نادوبف یسانب هلشفر هرزوا قلوا صوصح

 3 نادوت نا ری باا ن 1 ۳ ولق فای لاو م ظم قحا بول وا یان



 دیک بس جی 1 7 7

 یعس کم ردتا تع مش هلدارا 9 ضعب هادی وقت و لر دیم هکح ین رهطم هرخ رثا هلی و

 تدان ندم لد لوا ت تاذر تباث هده نع و ا هسا اشا نادوبف ۰ نر رلشمال وا لاف و

 هدهناسرت هرزوآ قماما هک ارت ند ربم بناحو ا ول ها لاصححا یرمالای وا نذا ی

 ۰ نا اشلا و / یمهلشق یجویلاق لزوک رب هد رو 0 عقا و 5

 € یسهعقو هف وص ر
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 روظنم هدتل ود ر لاس یتفرعم و شنادو یلاصا اشا در ر رو هدازاشاب مهاربا یلزوس ضا

 هبح ول راب صام لامن هنس ه دمع اعاد هل س هعلاطم را 1 هشدا هک تفورب قرهلوا ندا رز و رتعم و

 ندیلا وحت لوا هل | ریب دن نسج E دو را نال وا سا النسا روو قلا دارپ تولوا هدقمل وا

 هدنل وص و 4 هروم ۰ 0 ۱ دبح و یتالصح هروم هد سە دمع هلیط رش كا عقد یی راتمضم

 ها دو را نالوا شمل وا و هه روم هژ.ببس ا یکیدتا توعارا ندلا" یفاصنا

 تبول وارو مو تولاغم د هم وق مه lL 9 یزود نالوا عفا و دهد ندفدریدنوف وا تجر 8

 اب یدیل وا شماعشب اشا نسح یزاغ تقول ا رک | هلمحو د و

 ۳ ید لف هد قل هب هطآ ه>زو هءور یرلع وط ناو ندبسو ۰ دنا لکد روصمم 2 ۳

 لومام یساوا شا قالخا لیدب هل ر نسح هدافتمو لوح هننس تئادح ِ و نفر یا

 ارزولاةرسح یک یتلابا لیا مور ردا بصانم رود اضالاب یترازو هن ًارخوم یثان ندا وا
 نال وا هما هيس ورو یا دا كنول هڪ هداتناو تونلق ا ورماک ا یودطاریثک بصنمرپ نالوا

 هم زی هداضقا نح. ندنکیدتا شال لود نقد عج رنک هدنرتشاب دودح هلبسح یداحا

 نیا اقا هلا قاع وشاب هد دف وص هرز وا كعا هناعا و دادما ه رلاع نر مزالو لاق ىلاعت

 ندنایدعت و ماظم هڪ و یکیدنا هباباعر نیکد هر رنک هب هيف وص نددارفلی ۰ یدیشاروپ نامرف رف

 لاها داش راتشک وب تودا حاعز ۱ قار طا ۱ ییییاها حد ۵ زیست و هب هبف وص هقشل

 تواک هتداعسرد یطاصم تاكا و یلیبس یانا لب راکفا یا هدافا و ضع هلو ناتا ندنف رط

 هست قلا هن زج و تاماّلا ضعب ینابعا لنوشروق یتحو و هنتسدیعاد كا مست

 یهراحلوا ناماالب بور دن وط هذن رط یاتا هلسعز روبلک هتاکش ند ونک" نکیا رولک هلوناتسا

 یکجهدا روهظ 5 هدف رب 3 دنس هيض هان تاکرح والثم و ۰ ردٌسم رب دن وس یادناخر هل و هلا لتق

 كن هشحافرب کیر ندنرارا دق وح 2 اا لدل وا تولسم یرتبنما كل اها ۔ ه9 وص هل ر ۹: ۰

 هوس هدنراتعحو قضت یی رادرس هیفوص ود ردي لغ و لاخرب یرالتاق بونلو لوتعم هدنسهناخ

 روهظ هنر هدک دا مت مد رله ادعا و لتقف هلا سحو ذخا نیرهکی جاقرب نال وا .عئاو نت 4

 مزال یرالتف ای ندر یسهلج توراو هن ارس خرد ایم یرارابتخا و هوجو E هلیفوخ ا و

Eهدن رالتف توا اغصا هدهسا اشک ا تعافش 9 ردلکد قبال یرلمادعا راهش هانک ی ماطر نایک  

 توام راک اف هلکعد رد لتف تورا و دیس سهل اب هدلاح یقیدنل وا تفلاع دردا رارص



  شلوا لصاو هفرطلوا یخد ریمعرسو اا م نالب ردنوک ههیفوض هدناوا یترلکدتا تدوم
 . قافتا دقع هننایدعت عفد كناشاب ربارب هلا یلاها كردیا تکرح یرارامط تیسنج تربغ هلب رفلوب

 باغ عفد هلیقالطا كلراسوبح بوردنوک رخ هباشاپ دم رکسع یاسّور نانلوب هدهیفوص هدنراکدلیا

 نار قافتالاب یرکیعو لاها ندنکیدعا افصا هن هدهسیا شبا راطخا هدنلوب تصصف یف وا
 رج ندکدتا هلتاقم تعاس جاقر 3 هر اقم هل عانا نالوا د وج وم هدنناب جد اشا لک ۰ ریدتا اا

 و اشاب .i تد وعص رازه هلکع رب و شا ها رس توت بوط هنلب اقم یارس رای رس هرکص

 اا دوس يلوا شعا زاحدآ هلا ارقف ےٹچ كشا وربدنامز هو و شعا رارف

 كن رکسع ویلاها ویسا ا انواع تكناشاب دج هدقدل واد را و هت داعس رد یربخ یعیدل وا شف وا قرع
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  شاغنا ًارظن هلاحو تفو باجا نکیا مزلتسم ییرفلوا بیدآتیخد كفرط یکیا يسا وران عاضوا

 ا ررضتو ریکلد ندنسودنک قلخژکا كني لیامور قحا بونلوادصف نیناج حالصایرهوا نیع
 هلبس هظح الم یتیم 4 وا جد یساعا هدا روا ندنعیدل وا رفنتم و هدنام رطاخ جد یسهّماط یرکسع و

 5 3 ردشلروب هبحو یتلطفاحم روب ضا هنس هدهع تولیروک تجمع نایاشهن و تونل وا لزع

 1 ساوس یالاربم ل %

 . هلیطرش قملوا هدنراتیعم یرایلاو یرا بابراو اعز كنبراتلایا ساویسو یلوطانا مدقم ندنوب
 رولساویس بول وا لصاو هن رالع هلتقو یقاط یتلایا یلوطانآ یدبا رلشلوا رومآم هردو لیعاعا

 حوک یردنل وا لاسرا یراما لاعتسا E لود لصا و یربکدعا تکرح ندنرارب زوم

 قوا مولعم یراکدنا تدوع هساویس هن هرکصندقدلرآ هلحرعر بودا تکرح ندنررب هلبالاح
  Eهعفد و و رادصا یلاعرما ی وا یاد دم  TTهسیارولیروک تفلاختو دانع تر وص .

 هلتک رج ندنرارب هل ۱ هوداص تع نع ندنغیدنل وا راعشا یعح هل وا روصق E هد رلتس ایس رها ا ارحا

 3 3 لحب 1 : یافعتسا كب نیما رع ولغ وا یراص نالوا E یالآ هدنراداو رو هل وتاتسا

 0 دادنب و ناتسج روک یرامدقب هکنوج هعشب ندقدل وا دیفم هددسدنا دو لذ هلا دوقن دعو هرالګ

 هنا 9 كس كنولتلابا د هم 3 ندنفیمل وا ش تک هعوقو یعاضوا والثمو هدنرارفس

 1 رعش و ۰ و 1 هلع یدل وا هلہسارحا تاد دم هن وک ضعب قرەنلوا نبع ضاع ا
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 E هب وشراق ًادرفنم هدقد را و هنلحا وسه وط ۰ یدشحاش واتداع ر هنسهدعاق × همادنلا هب تلح ترحما برج نم

  هلکقیا هدافا ییراکج هم هک ه وشراق ی هن وط لکد هغیکهردن كنسولتلایا تاقاللاب هبااشاپ یدبع كره
 1 هجرت لو ننه مچ دوم سل ور وا تدار وط فل اعیراتکر حو عضوو كنولتلابا

EDشو هام 9 3 اراو هدافا هب ودنک ندنفرط شات یدبع یتیدلوا ر ومعتم  



 1 هب وش راق تودا دانع ولتلابا هرز وا قوا یرا یداسفا و نیت نال وا ۰ و دن ۱

 یال آ و "یراقدل وا قرفتع تاچ تونل وا دوم هدهسيدنل وا 1 ۳ ردقت ر ھ جد هرکص و ريدا رورم

 رک لحاوس بقع رد هدقدل وا لصاو هنداعسرد یار یراقدلا هن رلثاب اريج 0 ر م یتیرایکب ۷

 N ید )وا E ا تولا هن رار ور تونل وا ف رل ها ههایس e .ثلاسم و ههانس 0 ۰

 قرفتم تاس لب كنولتلاب هدنن وكم تولب ر دزاب عنصر هرز وا قلوا ندلحر جد هن

 ِ .تاکسفن رده درول 0 وا ا تا زاحم باپسا و دی دل ردیا دانسا کس هيلع تل ود 3 د رال وا

 1 اا ود ا ا هوفع ن ماد لردلک هتداعس رد نامه بویمروط سه ی سا ا سا ی یو ا

 رار , هلیمدآ جاقر تولب آ ند ولتلابا هو هت رف اکو هدقد) وا لصاو اور و هد وا

 همادعا E یعیدل وا دراو ه4 رد رپ عقاو ا تعاس قلا هس وع ر دل ردا تک نع هه

 ۵ یکصح هدق دن لوا راسخا هب یکصح قطصم نالوا ۱ نر تر بق رم هدسوعر هدب وا و روس

 ٍ اب E هد تورم یک الو ترا YS هلفقلا لع <

 کیدا تعرع ه هناتسا یرغوط هدنعاطا تروص ءان هوتک نالک ندنداعسرد E ید ا

 . بولوتیلاهدسبح یموفم لرەشود ههابتشا کصح ود یدلیا بسکرخآ زرط هدام داش هلکعا هدافا

 یادعا هلیاب یعیدل وا فر عنصمو بت هدارااب را دم تو هدک دا ۳ هتل ود فرط یتیفیک

 یررات ,تماعو شد لرلای وک ترو ا لق یر را امر را
 نی رقنلوا نا E یاسر رها هرروز یا در

 ۰ رلیدلوا روبح هنسامدتسا ناما و وفع هدقدلا رخ ولتلاا .

۳ 
 یراص ندنآریم ربع ندا تاو نکیا یظفاح ردن هدنګ رات حج وا ۳ كن نیما درو نملوتعم

 لصالاف | اشا رع ی رد تولوا ید. وح كناشاب لڪ رز و هداز یلهرزو | كناشاب دېګ ولع وا

 دطفاح هر قلوا رسم هسا ويس و بلاغ و قلاف هنسهلج كنابعا ن 1 0 یار سا ودبس خنک

 هن رز وا كنسايقشا زس وبق ندا یدعل و روح لاها هداننا نوا ا شل وا قفوم هتکلع

 هنسهدهع ةاقاکم هنسا وا شعا یکناد رمو تدالح راہظا هدنص وصخ شرم دو رک نوا ا

 لفطرب هدنشاب جوا نوا كب نیما دمت هیلا یعوم هداشلا لوا ۰ یدیشلروب ا قلناریمریم

 دلکعا روپظ یرفس ناتسحروک ندمک قوح بونلوا هیجوت كالیکب یال ا هنسهدمع نکا ناوک

 دخلوا نیشناتخم هدیلاوح لوا هس لوا نا ها ل ریل زار هل ری
 شماعا a رگ یراکزور د رس و مرکو شم را هغ ولب دح ز ونه دسدا موق ره ربع یدیشل وا رومأم

 ردلح بععرد ه دن راکدتسا سح ی ب ولتلابا یخیدل وا وج هناسم هد وع هلا , نطو یوزرا ندنغیدلوا ۳3

 هنایصعت يدل روس 0 ردق و تم هر هد زا ارج لرد موك هن رزوا یر مي



 دی ٩ رب
 n شفلق دن هعلق رک ك نیما در هدقدل وا تدم دا تل ود م ولعم یراکدتا تراسح

 هس ورو توذل وا قالطا و وفع هلساغلا كن رد کک تدمر ۰ ىدا شع وا 3 ید ی را ہضعإ

 5 توی روک هزوک ندنغیدل وا مک ند هلا NEE E ییساحات عصو نال وا د وتم ه كن روس

 یکسا هن زعا ردا تک تدعر هدروس حراخ لوصولاب هدادغب هدقدنل وا نیت هدادغب رفلادعب

 ۳ لقاع هدنناد ۰ ر و وأ تاس هنمادعا و لتقف هعف د و تیام یتکرحو و شک وا هرزوا ندا

 یس رک | كنولتلابا هقشب ندفدل وا روهشم هلا اسو دوج و قیجا یسهناخو بیج و لماکو بیداو
 قولا هتحارسا و سصح نکیا داعنم و 2 هلسح قل وا یرلعارح لنتاباب و یاب

 ماک نداد تيان هلل وا بلس هراداسق هل و اعاد ندنهدلوا یزو هتک رح و رفس بول وا

 a ا

 < هدبناوج مایا رداکشم جد كلوا لو * هداف هاک تن دجرک ردلکد نکع به (

 7 : 0 ا : 1 فرغ E باصق

 ۴ از كم شعلا زو ندقالقا ادعام ندمانغا نالک هنلوا تاج داتعمر ندنفرط رایشاب باصق

 یسأر كي یللاو مدقم نوک نوا ندعماقزور یمآر كي شو هنيو كرادت هلتفرعم یسهدوو

  قلوا لصاو هنداعسرد هدننوک یصنوا كات نوناک یمأر كی قرقو هدنسیمرکی كلوا نوک

 روه هن راد هلبلح ندنفرط هدو و قره وا نییعت یسانحا و رادتم كامانغا كحهلک هدهعفد رهو

 زو نالوا بتر ندنادغب تلذک و قفل وا عل زوت هرلباصق هدهنیعم "هروک د تاقواو اطعا رلهرک دن

 ۱ وا نوک ی قرفو مدع نوک نوا ندا یس شب للا ید كق, سار كی شب رک
 0 دماظن امد هرز وا ول لاصبا هتداع سرد هک بز كننات نوناک یک زول واو هدنسیم

 نی زد

  كرنويق لوا ندیم تاق وا هلع ا حم اا رع نالوا ی هاب باص ۰ ید 1 | شع وا طر

 یم فو لعام هنرر جد رتاو شرو تصخر هربلج هدنصوصخ یسلروتک هتداعسرد>

 ا ید لویاتتسا فا ا هن راکدروتک نوف قوحر هتداعسرد هداناو مدقا ندنلولح

 نیعلوا ببس هنسلوا فلت كنوبق یرادتم ل ناسکس نیم هجور یببم هنشدلوا یلاخ ندقالتواو

 ۱۳۳ ۰ را دا سوم ماتم یاواارج فعنص وو بلا یوم ىا
 و ۲  دلا یوم یللروب هاا نالا هحور هاا لیعاتسا ئا ی دبج قلیشاب باصق بوتل وا
 6 ن فونلوا لزع ییالوط ندنععط و ال یا ناتو 2 هژرح وو هن نکیا یشاب باصق ام دق

 حاتح هرجا ساف هدلیصحم ماکنه هلکعا روہظ ی a یرم واک هد نمد هدفدنلوا تیور

 0 هدنګ را فصاو ود ردل وقع لها را یسمالوا ربذپ هب ر هن هی رزوا كنو ۰ یدشعروک

 بهآ لحم هدا ز اهد ندنت رب مدع كن آ شینرومام 0 كناد یلهشاس ن ی و

 ۰: اوک رک قل وا



 سگ ۷ رس
 4 ییدتسا دنس کنولهبسور راد هتشدصت كاعرف

 لوک هدنسدهاس ا ا و
 یاتسجرک ندفرطر هرکص ندا. یدیشروک ل رس قوح كب كحمدنا رارضا ندیلع

 یس هن رګ و هدزکد هرق ید ندفرطر رار هلترشابم هب هلخادم هن ا نادغبو قالفاو هداسفا

a N CE E0 هام  
 ۳ ۰ ردتعا

 قافتا هلیلارف هسنارف هنر كنا قرهغارب اکر ی ولهزلکنا نالوا کو هوا : هک هلوش

 هدة داوم یک یسهبوستو ظنت هلمجو قفاوم هنمارم كنس همان یاوف لەنيا بودا

 ضعب نالوا هات لو ۰ رد ثمن اللوق یک ییدتسلا ن سیا نانلو هدنداعسرد كنو ڏارف

 هلوبناتسا هلبا كلر ید یا بولا یا جا ھه رلا رر هرکص نا ا لیصحت ا

 .هاحو هلبا دوق هیروطارپسما تخ زونه نوعا قعآ لا هنفرط ىلا مور هرزژا قعئالقا

  ییدلیا دانا هنېلع هيلع تلود هو دا ینهد كفزوژ یرادبح ارس وا نالوا سوهو و

 ندا وروا لود کیدو برام یرتلود هزماکناو هسنارف یالوط ندنسولعمم اه مآ هداتا

 تک لک دن هاف لوک نرح یرط ا
 مرف ها تادحا رهام سودا تصر هوش ود عترت

 هدص وصخ و راجات ندنهدنل و ی ۳ هلعتل ود هدک دنا e ًاصع ی ناب وق و

 1 ا رابتخا یتوکس ۔
eنالوا ردا زاشا هما رب لیک ها هناا ن رد منت ور  

 هدلشر یو مدام نم بولت تعاض قنات
 ها نا وبشا هقشب ندکدریدتا اضما ه هيلع تل ود ییدنس نادغب و قالفا و نس همان هدهاعم تراح

 هدننص قیدصت ییسهبام e و هنابصاف تکرح نالو عوقو هدناب وفو عرف هدنلئا وا یم هنس

 رده تردا ها دیش نددیلع لود

 تروا ندنفرط لود توس را هل ناب
 لوبناتسا اهاس یثان ندکعا اعدتسا تاقالم هلا یدنفا سارو اهنا و هدافا کیدا | روهظ هدیدح

 قاوق لدا هلغلوا رومآ هلاک یدنفا نطصم حالا باتکلاسرو یدنفا دجا یبیضاق

 بوالشاب هزوس یسچلءا هیسور هدنراکدلیا ترشابم هب هلاکم تاقاللاب هلیسچلیا هیسور هدنارسلخاس

 كنا رعضلا فام راهظا هنرزوا یسههرفس تاکرادت نالوا دوهشم ڭنفرط نال iS 2 رق

 هج ران جاقرب رک فا هجرت هدنبتع راعشا یی رومآم هناقالم ندنفرط تل ود ءان هنغیدل وا ندلاح ٌهمزال

 ۱ ۰ .یدعا هناراو نشر + ین سو ورا
 ول هبس ور ناب وق و نامط و عرف یسادّوم صالح ۰ یدلیا تئارق و هعلاطم قاروا جد یدنفا سر 8



 كبف ول هيس ور ندیلا اوح لوا و ندنسهعلق قجوغوص قرەلوا لصاف دح نابوف رنو قلاق هدندب
 3 یسلرو دنسآ فازتعالاب نددبلع تلود تست هرروا قلا هدنمکح هيلع تاود بودا

 ٠ هب هظح الم یصصم یدنفا دجا و یدتفا شر هدقدل وا مولعم یعیدل وا ترابع ندهدافا هج زى هفاکت

 3 "لا تنس تنطلم ناکرا E | هدناکما ريح كمر و باوج دوح دوخ هفنع فیلکتو هدنن قیلعت

 یسهب :وست و ظنت هلهج و قج هیفتوط هب هبلعتل ود س ومان وناشكت هلم و هقشډ ندقدل وا فوق وه هرواشم

 1 3 هص وصخ و یرایچلا و قرەلوا رکشهاوخ هطس و یرلتل ود هسا رف و هزرنلکنا ًامدقم نوحا

 ۱ ایزو مت هلیرلفرع-و طسوت كران آ هیلع هان ۰ یدیا را هدفاو ریرقت ییراقدلوا صخرم
 دن راک دید رولوا قباطم هنسهیصق رطاح تیاعرو قفاوم ه تسود و تافاصم مس ر قعوا ترد

 لوبق ندهیلع تلود فرط هدلاح یغیدلوا بولطم یلوصح طسوتالب ت ا یسیچمیا هیسور

 و رولیر و ی همان دمع نوا هدامو قحما بولوا ییوزح كنتلود یساطعا دنس هو

 ۱ ۱ ۱ قوا هاب سیف رورو يا روپم ندامظع ترادص-
 ۱ شا "و رییغت یفرحرب بودا مدقتو ضرع یتتروص كدنس نانلوا اعداو یتکودا یعطق یی رومآس
 ینغیدلوا قفاوم ا E . یراقدلوا شعا مشت هحدقا ینوعصم عج هل وا ن ê یا

 : ق : كنيطسوتمو یلدا هرک اذمو هعلاطم كقاروا هن یدنفا نس ۰ یدلیا ناب و 2. رصت

 E كنراتلود هراکناو هسارف یسچلیا هیسور هدکدتا مالک قوس هنریداو یسریدتا كرشتو

 وخ ربخ ییفیدل وا ی ه راح هدص وصخ و نامه ران ا یلصا كن راطسوت هن هدام

 الع ) هللا مش. رصت ینیراقدل وا روبح هکعا مازلاو بیغرت هنلوبق كنهداموب یهیلع تلود هلا هدافا

 یراصخ رم هيلع تلود هن رزوا كو ۰ یدتا بارشا ,E ک داب عوقوزا شيب هعقاو

 ۰ رایدلبا هلاکم طاس یط هلا هلا وح هردق یەو EE E عاضوا نامه

 کک یرب رق ۱ 2



aT 
۳ 1 
 # لیدت 44

 طبل هعلاطمرپ هدینعص هک ا هدماعقم و یدنفا فصاو خ روم هنن رز وا یر رهن كنولابسور

 ۰ رونلوا دارباو ریرح هدرز هلمحو هصالخ ندنفدلوا شا ناب و

 ضارغا ردقنره یا کرو قبوشت یهبلع تلود + هکلنلالورح برح هلو كنولایسورپ

 هدنص وصخ دنسیاطعا ضرغلاب هلع تلود ۰ ردلکد لاح جد ندهدباف هدهسبا لکد یراع ندد

 با تسابتس یارحا هسنا رلیا ا و دک قم فو قاغتا 7 هلج بقعرد راتخالاب نیرش نوهآ 1

 مایف ماقهالاهحو ىلع هننامم لاک او 0 ین وهم n قافنو قاقش عفر ۰

 قلاس ]اینک هد ویا ماعا یتابلترت 1 رک و و هدوح رد كح هلیهر و باو هنس جاق رب لقا هنساعصح و

 ایسورب یاعت هللاذاعم هسیا رول وا كولم ی مسی دا و تلفغو لوهذ و لورم ی ء هظح الم را

 صرح ۵ هیمالسا تالاع كنادعا نالوا تصرف زهتنم راهنو لبل هدراوحو ا یسهظحالم كن

 . نالوبعوقو ورټدهنسرټ هدبولوا عفت رم تلفغوب اما ردینغتسم ندناپ ینجهلوا دیازتمو ا
 مان لا ا هتاوذ نالوا ماظن رومآمو قرهلوااتعا ه هیلع تلود روما ا دنسپلاع تم

 هراکضصعب ا ترشابم نح قرد وط ا ع وعس یرامالک كض غ ودسح تاصتا هدیولیر و 7

 رابتعا ع لاوح هفیحاراو هطلغم زلوا رول وا هلرامظا دلو تب تروص د روت رو

 ادعام ندع ر یلاعت هللاءاش ناو هعرق ملفا ی ک ینیدل وا رسیم رفظ هنسهریزج هروم هدردقت ید 1

 » ابرغ هلالا عنص نم رصثلاام و (ع) ر ندهیهلا فاطلا قلوا س رسد هکلاع هجن

 ندقدا وا بیرق هلقع یکهدا توکس كلیدعش هلیسا وا شا لیصحت ینیراضرغ ضعب امدقم ولدجم و

 هلا هوم رفس ارطن هن قوا شا د هنصوصح را بل مد
 رادناب و تبا هدندمع هد ويعا نیعت ارت نوت موها تر کک نا هدهاشم هدانئاو ندنفرط

 هدام یکیدلیا فی رعتو قوس كنولاپسورپ و ینجهلوا فرطر یلاعت هنوعب جد روذح و هسا رولوا
 لاحر جد یباظن یربغ ندنعیدل وا تیفکر قوبسریغ یلثمو فوقوم هعرش لها زوج قافنا

 ناب و فیرعت حانتحب ینیدل وا یط طار هبهلصاف هظطر سلا 9 بول وا حاتح هنامزو تقو دعاس

 فالخ رابشسالایدل یشان ندشلوا عوعم مدقا ندنو یصوصخ مالع عفر ندنف رط ول هڪ و ردلکد

 دصحت و سسح یییرللاح مو لک هسا قف یعوفو دعفدو . یدیشش وا قیفک ینیدل وا تك

 اذه عم بولوا موز یتج هنل وا قیقحم هلاخال ندنرافرط یراهدو و نادغبو قالفا نالوا رومام 1

 یه راک شنا یصےغ كنلارف اس ور هدنروص وو یا درا ا

eروتل وا لالدتسا ندنماضواو راولطا نالوا دیا ا ا  
 9 ءا ہللا و رھاظلاب مکن نک

 نت و عقاو هدنسهلئسم عرف e ا ندنوب یدلو ماتخ هدارو یالکح كنساو

 یتیدلوا هدام ت كح هلی هلب ردنا وفع هلا هیها و ولو قحا بو وا هیطخت و رس ین ر
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 سگ ۱۰ =

 * ll سوقا دن ريم نایصع ناب )ع) یسهرتف ره كن ه را ذتعا تالاق«یکیدنا درس هلتهح

 ۰ ردتفا وم

  ردندنلسق سلفم تیلست كعشود هندیما دددج بسک هدیویمهدنا تنایص ییهامرس یهدلا الوا 1

 هدیودا غارفو كرت هادعا یهلقارب نالوا كلام هنیرلنامل لزوک ملا لزکد هرق یک عرف هلص وصخ

 هلد وج ولابحاو بانج هحرکا ردش قح هنلوا هكا داربا نتابع یکلمت ندیکی هدراذتعا ماقم
 هدشدلوا لاصخالا لهس راش ییدتا دع لاح هح كناسنا ارظن هنتردقو توربجو هنفطلو دوج

 هرزوا قل وا هیادعص غلاب تمکح را ااضع داوم زلا رنهذ هکلب و زاک هرطاخو لایخ و ردق و ههبش

 1 دد دعبتسم یلوصح كن هلکشم 0 والتمو ندیادع بیرغ عنص هيلع ءا . ۰ ردقوح جد یعوقو

 9 یر والئمو هلبسح قلوا راغم هب ه راح تداعو ردا یعوقو یک قلو ران و ۹

 ی ولو هلم وا ندهبهلا ةي راح تاداع یطاترا هب ایسا كتاعوقوو نالوا ر رادم هدننح* ریدت و

 ۰ نیهرردتا وفع یتاریصع # ۳ باہسا تابش

Eهدنعباق و 0 تفردت ل ارز ردعقاو نولت تروص یکیدتأ دانسا | هنسحلنا هماکنا  

 TO ناو ندتیاگبم اه ما هلهجتو یی 1
 لعفنم ه هن رق ولهزناکنا ال وط ندنفافتا یرح رطب یکدتا ثادحا كنهن رق یسهج روطاربعا

 3 هرفس ییدیلع هه هزناکنا ےقم هدلوبناتسا ییالوط ام عرف دعفدوب ندنفیدل وا

 لر د هبهیلع تلود ادتا لا رحم هک ونلاح ردحرصم هدن راک رات ینجا ضعب یعیدل وا شا

 ۴ ید یلود هراکنا ندبا رادتا هطسوت ود مهقاب هنسهوسآ و مظت ترور لب دوم هد زکیدا 0

 یک یفیدنلوا البتسا ندنفرط ولهیسور یسهحګ قوقح یهدعرف كنهیلع تلود هداتاوب هچرکاو
 تاخا یسعا تاب هدنقاشا هلع تلود ندنعیدل وا شعا عياض ینق ةوتح یک ہداش ما جد وله رلکنا

 و اد وخاب و ندنکیدروک ناوم یاضتقم هشسودنک یکعا هنهادم ه هن رق ًارحوم نکل ید ردا

 ۰ یو ندا شمع ندا شاو شخ كص بویمهروک سرفر كنناشوشت

 ا هدنسهرادا رز كن تکو هدندودح عرف كنولهیسور هدانتاوب ارز ۰ . ردشک مزال یسردشتد

 یرکسعرفت كيب قرف هدنتیعم لارنج مان نر هرزوا كلردشتب دادما هنیکعوب هجاطایدلو كي شع

 ِ ۰ رکید هدنتیعم فو امور هدنسلاوح وسک عقاو هدن رانک وص یزوا هتشب ندقدل وا هدامآ

 : یسهرشک تاکرادت هدفطلاب رګ هرزوا قاراقبح ها یار گاو هد کد مش كار ید ًارح و یس ود را

 : ی هناکر ادن انلع زونه قرهنادلا هن راز وس | كنسيچليا هسارف هسا هيلع تلود یالک و تولوا

 9 و هل رایدرقل زروهروک ت اکر ادت ةيفخ هدنروص قج هیلا ربخ ول هس ور ایوک بویمهدبا
 ۷ # ` ۰ ردراشمروتک هبهجرد قحهیق و یمهراچ عفاو ولاق ا ندنرلفدل وا

Eدنع و یسیعسط ن شد كن ول دم قیردهرف روهشم 1 ایس ورب  E 

 نالوا ا۵ی هدهیرحلیحو اتکی هددیلود روما هلبوا هلکلیب تنم هنناح یکمنا قافتا هلبا هیلعتل ود

 . تلود قلا هلا نا هلتقو نوسروط هللوش اكا در نکیشلوا بلاط هقافتا هلب وب یرادم



 ۱۱ حس
 كلنا تقول وا و یدرولوا مات هنماقم تبثت هبدیسج تاکرادتو هیرح ةعدخ كویب لا هجهیلع
 ىدا Ek بلغا یسعا تات هدنفافتا هيلع تل ود د

 4 عرش لها هن هنکلم حاصم وللم و 5 وک ود ردف و وم هن زر وک كعرش لها تکو ًاعبار

 عرش هکوبلاح رسا كمسوک زسجوص و روذعم ییررومام هیکلم راس هلا ضیرعت وللو روهلوا
 هد تولو | مقا و فالخ ی شا تعناع كعرشلها هربیادت نالک مزال نوا یناشوفرش یالعا كاشرمش ۾

 امان وب تازفیگبس ضعب عقاولا ف رک او مهدنا لوب هلبح و رپ ینو هلبتمج عاستنا نالوا هب هل قیرط
 مارا كفصاوهن دك ماا ربو قرف یرش لها هلا ع رش لها هسیا شلواعقاو یسهلخادمو عنم

 ی ییسهرک ادم تروص كئروشم سل ریکجهدبا لقت هدرزو ۰ ردذام هناوذ یکیدتا تحاصت و

 فضا و یفیدلوا شعا ح7 رو رابتخا نار كنلارف ایسورپ یرکسعیضاق لیا مور هدنسهرصر ن

 هدنندب یالےک یکیا ند نغیدل وا شلیا ضب رعت ِ لها هدارو و شا تیاورو لقن یدنفا

 ۱ 1 ۰ ردراو ضراعت
(ESهن اعا د و هبلع تل ود ار ° ردزوسرب زی اب هن روم یسد قوبسم ربع ذم  

 ۰ ردر واسم ال هدخ راوت یعبدل و ا قافلا دعع هل ر ا رو راع و 4شىلارق هلی هلتروص دو

 رول مزال ند قمارا لانها هدیروض ی در رک تعنمو ق شام تل

 و دو قوقح باصعا نالوا هدنسامدتسا دق ندنلت ناود یتلود نالوا تردقو تکو ش یدرب هلو

 ۳ ۰ رداطح 7 زسلاثما قعغارا لاثما هللا هییشت

 اک داما نضام رک را لامسشا یر شنا شو و
 2۱ یصعت ا لود اا هو و ردسم و هن رزوا دلباقتم عفانم اعاد هبل ود تاقافتا ارز ۰ رده می

 تور اچ هلا 7 یس اف ی د:کح A د وج وا روم هند وم و ا هبا نالوا

 لم انا هل بس لوا یو ا قلراک | 10 متلب هح صخت د كمتر هدرریعص گان و و

 تلصخرب لوبشو CC ۳ رع و ام لن وم یعوف و ارت هة للا دن ره هدلاح ییبدل و ۱ هل 0

 ۱ نت تل ودرب اما رول و هداوعد وب جد راس قوجو رول وا تک ندنو هد زا ندنعیدل وا 1

 لیصحت یتعفانم كنتم و تله یدنک تلودره اربز ۰ نمهنلوا سابق کوب ینلتسود نالوا هتلودرپ -
 رکسع هلتکرح هدنروص قنجهیلوا شک هداف ده و كلم یدنک بولوا نودمو روبح هګ ورتو

 هل ود رکیدرب كل ودره هلع اش ۰ رولوا شعا تناها هنسهعبت و تام یدک ها فلت دقاو 7

 طقف رد رورمض رها قاوا هلیسهظحالم یسهیکلم عفانم یدنک لاحره یسهناعا اک او یا قافتا دقع
 هد ولت یک ودنا قفاوم هنعفاس كتل ود عن یسهدناف کو عفا قافتا كتلود ین هروک هتل ودرپ

 . ردندنیاحا هیکلم لاصم قلوا دیفتسع یسودنک هدمهو دی کا مه كردبا قافتا دقع هلکن آ
 هل ود یمارو ا بعئن و هنوک ندن وک .هنلاود ا هدهرخا نورف هارصوصخ <

 ی هیلع تلود كنلارف ایسورپ هتشا ردندداوم كحهر و تيما یک کرک و تاج هل قو هدا

Eنالوا هلل ود ایسوا و ي ول هسور یو 2 کک یار  

 یک



 2 e ۱۲ حس ۱

 _ یدیلوا شهلوا ثبشت هتص-یافتالاب هلکن ] هلبتقو رک | قرهنلوب لوصا و هدعاق قفاوم ته ھا

 : ملاض قوفح یک هدع رو: كن هیلع تل ود هد و رروک هذاف رخ دل وب یدنک یتلود ايس ورب 3

 یک را مه هلع تل لود نکل ۰ یدبآ رول وا ش مالک هدت راس | دق مالسا لها هحو و شالوا

  كنولهزلکنا ۰ ردشلوا روبح هكا تغارف ندنقوتح ضعب تیاهن ندنفیدلاق زکلاب وشراق هتساعصخ

 - ًادانتسا هنسهبرص موق : هک هوش ۰ردشقا تئشن ندییسوب جد یبقیا عیاض یراتکلم یهداقیما
  هدنلاعتشا تیادب تاالتخا 0 ندا روهظ هداش ما ن 1 رات وط یعتسم ییسودنک ندنقافنا هل رب لود

 : سح ۱۳۳ ۱ ار ی ونک لا اخو لار ا
 3 ي یدیآ و ر هغروبسری هرزوا ا كعا قافنا دتع هلا ولهبسور هدکدریدتا

 1 5 آ مدقا هدنتح مع رق هلیصوصخ و هيلع تلود كنولهیسور هدندورو هغروبسرپ هيلا یموم ریفس

 ۱۳ ۰ ۱ O تاشاع كنولهرلکفدتسساف تای شعب نا وا
 شزتسوک ليم دقافنا هرز وا كعا تنواعم ه ولهرلکنا یاب جد هن زو هلیسهیصوت و و

 ااا اهد ههنزق قافلا رح ا رأت ۱ یوم
E eت روص و و  e a TT - 

 ما تدمو و ۰ #  كلم هنل وا لص دادعتسا و توو ردو

 هه
2 

 9 دعاس 2 ردقت نوا ۵ دی دج تاح وتف یا داعا تد 1

 ۳ کو a كتدرقل بول وا e ا كروچ

 روص قج هیموط ولهيسور ايوګ بوینهدا ٹبشت هناکرادت ینلعو هلبتقو قرهنادلا هنزوس
 ۰۰۱ اس را ری روکا ززوبهروک یرکراب
 رد راشمامهلواستسد هنسهدامقافتا نالوا ندهبرفس تاکرادت مهاو هیرح لیحمظعا هروک قول وا

 تویلوا كعد نوسشا مازتلا یتقافتا ایسورپ هیلع تلود اعاد ضرغ ندنالیصفتو

 طم یعاصن كنسبچلیا هسنارفو ولتعفم قافتا ایسورپ ههیلع تلود هروک هنباصا كنقولوا

 ۳ هدرصع رب ندنکیداک هی .ددح و ربغت ات و ضاشاو لاوحا ارز ۰ ردکعد ید

 كرودر ۳و ۰ و بس هدنفاسفنا كن رگیدر - تقو کی ت قا



r 
 لتا قافنا روع هلا ےگ و هسأارف رد ۳ رح وم هلا رد یرلن 1 هرز وا لاو کا e هلا ۰

 هک ودو قیفد او یرلا رو ۰ رد عر رک هلق ندەوق ییسهدساف تاب قوح كب هلل راک هلرح و

 قوفو هق دل وا واو لفاغ ندنو یسالک و تا دا سصع لوا بولو ۱ .ص وصح نفر قرعح هباستعا

 0 تان یروفرب هفالخا ندن راقدنل و لفاتم هلع ا e ناو ندا جد رل وا

۰ 
 ردرشمامهغا را رار دعشل نت الا ضوعب قحهنل وا فسأت

E RY 

lLدیک ید تفویییدنل و هرز وا قافنا ا ول هبس ور م دم ۳۹ لبمح ندنو للارق اس ورب  

 نانلو باتکلاسشر تقو لواو شعا توعد هقافتا هراد یهبلع تاود اررکم هرزوا قلوا هنملع

 ۱ هب هیئس تی یایلع ةع هدر خور ییسلروم لوق كص ورعم قافتا یدنقا ر۵ا قازرلادبع 2 ا 2

 ےگ رب رفت هعطق رب هو ک هال حورشمو لصفد هدنلاوش ی دن هرس ۳ روا قم وا صع

 نکل ۰ ردشلتا ناب و تابثا یتغیدلوا لاثمالاب قوبسمو یتسهدافو موزل كقافتا هلبا لود ضعب

 0 كح هبعا رومظرفس جدر انوکو شم وا هاف د ظنا ی قاوف یهنیآ تک

 هرحو ترازو هنر جد هنسهدمع كندنفا E ترا و یک كج دیم روک تحاح هراقافتا

 داوم حاضرا طقف ا الصا لروک ذطار ره هلسل وا شک لب ندنداعس رد ابا

 ۰ رونلوا هوالع هلیغر ( ۱ ) هدرز یروصرب هدننعع
 نام قوح اس تو وا تدثم موزا كوافتأ هلا یراصن لود ضعي ر ر رهن

 ہدکص دابا د وعو هب یر وطار |٤ لاد اص لغوا بودیا تاف و یسهج روطاربعا هک ۱ نرم 15 37

 2ح رد قافتا دتع هلا 9 ا سور هعفدو هامل وا شعا ا هنماع هیلع تلود هلا ول هب سور

 9 E یکودا ا ه دیس ر هوجو

 ى EA سلجم هدنغان وف مالسالا خش ۾ 3%

 هن رزوا یسمرو ررقت كنولایسوریو یسامدتسا دنس كنول هیسور هلمجو ll رکذ دالا

 بیقنو نردص و اشاب نادوبقو مظعا ر ردص هدنعات وو مالسالا چت یا ی رپاهعج یحدرد كمر 2

 تروش ساک هدلاح یرتدل وا لر کا و العا یار
 هرکصتدقدنلوا تئارق هقرو نالوا شغلا هلق راد ههروک ذم داوم هللا رادغاک روک ذم بول وا دقع

 نالوا د وېشم لات ها ردقت كن هيمالسا ll یربرقت تنولاس ور و قیلکت روک ذم كنولهیسور

 ندراضح ینکودابسان» قفل وا تکرح هلمجوت هدصوصحو قردنلوا نایمرد یرلناثو ماظتنا مدع -

 یتعن یلو لزمهلج هیلع تلود هلا رادشا همالک اشاب دیج لیلخ مظعا ردص هدننض راسفتسا
 اوف عاوناو منتمو هفرم نمهلج هدنسهباس یرارتتسا و ماظتا كن ۲ تول وا یینماو شداسآ تعابو 8

 تابثو ناینب هلبا هثداحرب یندا یلاعت هللاذاعم وللثم زمغلدل وا منتفمو طسبنم هلا لوصوو لی هنعفانم و

 هدنغجهلوا لماشو ماع هاندا و یلعا موملالع ینابزو ررض هسلوا قجهلوا رادهنخر یاب
a 

 مک ق” هرزوا كلبا ادا یتفادص وضدرف ده لوو كو نان ق یاشا هدیابوب ل



 - Bگاو ۱ ۱
 را ا ا نع ضو دکره فوم نمهحورفوط ارتقا ۱۳۳۰

 هسیا ردا روطخ هنره هرطاخ انفو وبا ندنکجهلب هلوا یریبدتو یآررب هروک هنلقع سویاسون 
 هرکسفدکدتا رو نیم كرهد منجوک هبدسیکو ملا هذخاوم الصا نوسلیا راهظا ینیریعضلاینامو

 ههبش عفد رنلوا یسهش نوسنوقوا اهد هرکرب رادغاک ردشمالشالکا هلیقبال هدام تقیقح هکلپ ٠

 یب اک هدنسهناخ قارواوب سکره هسیا رولوا عنام هکلتوسو هکغوشود ساح تباهمو رانوسبا
 راسفتسا و تاوکسا ندراضح هعفد 2 ود نوسلیوس یتب رکف دصلن و نوسلیا هعلاطم ایلدکده  >

 رایدلوا رکفتو توکس هدر اور موس < قی ع ۳ هدرما "یداب .
 ج هلاکت نالوا عقاو هلیسیچلا هیسور بود آ ادب همالک یدنفا دجا هداز یتفم هدعب ۳3

 هدهع یدمو قحا ردعولعم یسهلج تولوا هرزوا هجوو هلینبع تیفک ندمگیدنلوپ دیعلاب

 2 ۱۳۱ ۱ اب باعصا یوصخ و رسا ندو هتروصر لدا الع هکردلکد نل
 ۳ ۱ ها یمعت مالک لدا هداز تنم یدفا هللااطع دج هدازرع یرکشیضاف لیا
 بودیا ترشابم هزوس تعا ردص هلکعد ردیبک یربرقت كنلارق ایسورپ نانلوا تئارق ید
 ٠٠ بیش كتهلج بوتلوا دقع رتسلحم هقشپ هقشب هن رزوا ییلاکت نالوبعوقو كنادعا ردق هبیدعش

 _ ىدا نوا تقو سالتخا هلاکا یزمه رفس تاکرادت درحم زفاشام دی دعفاو فیلاکت هلبس وصتو

 2 بیقع ردقنره ود نوسلرپ و هتشررس هبادعا رانزو نوسلاق روتسمو  موتکم هدزفبب هقیقدوب و
 طاشحا هکنوح "۰ یدلوا ایه زیعس هلتفج هنادیم نمزارو هدهسیدنلوا ناع و دهع هدسلاح

 3 ا زا نق : یک یکرک ندنضرط و ید وا یک بم هبهدارا هن مس دلرعاکرادت نالوا هدننص

 ج ا نالا ۰. رعد وق هنادسم قنبنع فیلکتو نوا كمامر و تقو هناکرادت لاکا اضح

 عزن ندمالسا لهآ "یدانا , عرق هنس ول ۰ ردعلو ییسهراح كنعازق تقو ردق هراب ا

 هنسر هک هترادص مات روک هرطاخ لصن یس رک تروص نوسلاق هدول هيس ور هد ول وا

 ٠ هلت ا ۵ كرد تجزو تقشم عاونآ رابنخاو تحارو باوخ كرت لدهبیدعش ۰ یدلوا"
 ۱ نانلوا تبصذوآ دلما تا یاو هراذقت هلع اقر ادعام ندیها شدا تادحرس

 ار یزفد اک اتق نانلوا نییعت هرزوا قلوا یمترت اتش هن راتبعم لراغوبشاب و هک

 ٠ ندفرطره ودردا تیافکو  رولیهلوا ردقو قحا :بلترت كلیدعت هدقدنل وا نالعاو تئارق هدسلحم

 ۲ ل ا هدکلم تاعژا ول اوتو الصا هسیا هدنفو رغالسا ۰ یدیشغ وا ناسک
 ردجراخ ندرشب قوط یسهدایز بولب هنلوا كرادت هجردقو قحا هدزتثوو نمهلوا لوم هقالخا

 ۱ هرفو هدرکدقآ هسیا رولپ ریو درباوج ا ولهیسور ردکرک كقت وس ینا غوط هلزوس هدلحوپ
 ندنکجهدباسم ترور هه رګ *هلباقم ندهیلع تلود فرط لاحرم بولوا یرلاع ود لیکم ها

 1 فا نیبعت رکاسع ولتیاک هنرادحرسس نارا كلاع و ناتسحروک و هتسهظفاحم لحاوس یریغ

 ۹ 1 وع ید نوجا كن و تولوا داد هند اهج هنسو دلم او ۱ یدودح كنولەڪ نالوا وا قفتم

 | هسپا تاکرادت كج هل هلک هدوجو هدنفرظ هنسرپ ۰ رولک مزال یخ تو
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۱ ٍِِ ۰ 4 
 ردق و 9 كتف و ا كتابات رت هدر هج رد ا ,ls دا هطاحا ا

 هلا 4 زید دن و یر قردل وا تفد و رظن هنوف و كرات هل رشد و هنثیفیک و لاح هل رکسع هيلع ءان

 یسهلج كدا وم نانلوا رک ذو تودا رادتا همالک یدنفا هداژ ی هدک دید نوسنل وأ دارا هد سل ون

 . یتیدنلا هلق تلی هتسچلبا هور ۰ ردیمولعم كسکره یغیدل وا قباطم هعقاو یک يالا ر و اک

 هداتناوب بول وا مدق تبا هدتاعر هل وعص و یسود ما و ه دن دمع دطفاح هبلع تل ود هرزوا هح و ۱

 یتیدل وا 4 قانو ندنکحزرادن یلک كنتل ود هس ور ید یاکرادت نالوا ندنسەلوقم تاتروح 5

 نکیا هدهاعم ط ورش *یقانم یسالبتسا كنولهیس ور هس هطدت مع رف و ۰ ردشعا تست ندنکیدغلبت

 هل راطس و یرلتل ود هسلارف و هرماکنا كنهدام و قروه وا هد تافاصم و لص هظفاع هن هلع تلود 3

 هدب ویعا تعانق هروص و ول بس ور اف ۰ ردلئامو دوعتسم درس وا طل ر هب هتسح تروصر

 كسا یهلا رب دقت تقولوا تولوا روبع هن هر قم جد هلع تا ود هسدا رايا داشک یه راح باب

 اوج ردقو س هدنعح هل وا راهف بضع رطم دسلا ےک ندا رابتخا یدهع ضه و زا شا

 ۱ ۰ یدد نوسل وا مادقا هنماما و لاو ا كناکرادت هدو) بولی ر و 7

 ۱ هج ولع a مهر 8 قيس هعشل و مالک "هداعا هث نه ۳ دا

 تردابم دما رم *هدافا دان روص قحهلاق یس ەش تئارف راد و و تباوج هلعم روم ۱

 ۰ یدنل وا

 تروص ر یسەدام م رق رد هلبطس وت و a باوج بودا ترشابم همالک دن م a اظعا ردص

 لوبق یټ راطسوت نیل ود ول هيس ور رکا ضر ندنو بولوا حردنم یریبعت قم اوا طب ر هبهنسح
 مدیتمزب هسلا راردا م ورت یمارم كن او رولوا رادفرط + ولدیسور طسوتلاپ ید رب و

 لرهلیثد رد هلمجو وش ردلکدو هنسح تروص ار یریبعت هنسح تروصرپ هدیاوج زم درب و

 كنبرایچلانیتل ود هکنوج و قلو هتشررسهفغل وا قیفوت هن رامالک كنيتل ود و قیبطت ه مان دع هق.دل وا

 نالوا عفا و هدقا وق یهشآ دکلب ا 0 E راکدد ا لودو

 هسیا زلوا چه یدعت قحا یدتا طبض هدماکنه یغیدنل وا لوبق یعلناخ كنا ۹ هد دن اصتم

 ` رسفتیروک ذع ریبعتوید ردیسهعلاطم قلوا هلیسو هنتنفصم كمردتا بصن ناخر هنرزوا قلخ عرق

 یدنفایضیف نایلس قبساباتکلا سدر هدکدلیاباطخ هراضح ود ردیماوص یآرو هر 2 ندکدتا

 ردایترای یتیدلوا لاحو تقو قفا 7 باوج كاج هل رر و هنسیچلیا هیسور وپشا بودا زاغآ ههالک

 هاکمد ردمزال قلوا مولعم دوا یمتج هل وا یمتج هلوا رفس هراپ هرکصندکدلر و باوجوب قحا

 یدلند رولب هللا نعوقو مدعو عوف و ۳ اما نوسغ وا روصت هدکر ادت دن یکقج هلوا رفس

 ۰ یدیشل وا روم اش توش یتهدیا روطخ دن رطاخ سکره تودنا مالک "هداعا هن یدنفا ناعلس

 طابنتسا یشرب عنوال ندباوج كجه رب و هنسیچلنا هیسور هکنوچ یدتا حونس یشرب هرطاح
 هکر دلکد یکلم كنهللع تلود عرف هدنروصو ردم زلم قلخارب et هدننعک تقو سالتخاو قمافاوا



 تاریبعت لات ا یموهفع
 خ e مر وبا هل ضف ندنشدل وا توفصو اس ا هدنتح ولهیسور ڭنهلع تل ود

 عرق جد هيلع تلود ۰ یدبآ ارشعا ناب امدتم ییراطسوت ندنفرط یرلتلود یرلیچلیا هرتلکناو

 ود یدرلن ۳ راعشا و هدافا هرات ۰ یفیدلوا یطار هنس لوا طبر هن هنسح تروصر كنسهدام

 ۱ ح # ا هرم و کک کک ۳ ۳

 ب تا برو اوج وا ولو ا - وا هست ارج وو ید E | رکاسع یک یهد دودح 2

 ۲ تار درد a را کت رووا راس ا
 د ا ا یردلوا را ت كار نالوا شلاق امدقع یو ر
 اررکم ندنشدنل وا ا ار ود لج اغ ضعب ید كاوج نالوا شغلا هلق
 | باطخ ررب ررب هراضح ندیفصآ فرطوید ردیسانم كرو باوج هلیجووب هدب ونلوا
 ی ۱ زر و ناف ر وتتاروک ذم باوا ا

 نه ا شا تع نع و 3 امدقم ٠

 س دید راعشا 9 تسح نم ید رادع تات ll و شی

 و ندقدل وا یعلم ام قاوق ا یط رش جاقر كانسهحاصم هحرانف

 د یرلهدام دنچ كن راهلاصم قاوق لەناو هجرانیق هدنربرقت نانلوا تعارق وبشا كنسيچلبا
 را ییمدام زون 2 بوج NE *یدنفا هدک دلش د شغل وا خرصت یرابقاب بول وا و و

 ی . یدلوا روب هکعا فاعا یتغیدلوا

  ۵ Nهسالخ 0 تعارف 9 2 ك 4 هطلاص : ِ

 ۱ وا درد ا ا | ضعب ا رادتا a4 ئ با

 1 ويش e ست ردبا لاقو لیف 4 سو یانو ود رولوا

RA 
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 ۹ یا هه یر او

 ره رشاللا رهن ز وا نانل وا لاسرا و ارادت هلا تافلكتو تب وعص رازه هش راتنعم رر مویلا 1

 هد رط یانثا یسضعب ندنعیدل وا یسهفیظ و كن رنک ] هددتسنا ریدلس هل وا ناور هقلاق E هلا

 هفغبظ و ورتدهددم تدم هدقدنلوا لاّوس ود ز س رر نوح تول وا ناشی رب هدنلحم یسینععب و

 نامز هن a زف رض كشاظو كحهلیرو هركصندنوب راز ررویدا افصو قوذ هدرل هناخ راغل وا اوج

 یرارطضایراتع ع هد یک هلرراستخا ودنک هلوسو هاب رو تاوتمد تا را
 ندرلقاجوا ردلاقحا بلغا یرلتج هس هلوا قفوم هتمدخ عفان هتل ود و ند هدنجاح نیح E نالوا

 راد وح یالآر 7 دل وا عورش هنحالع و رارولک ندلهاح تروص هسنلوا لاّوس یا ره رز

 ررونک روق ترتر و تم هلرانشود هدف ماظن هلبسدعاشا فیجارا ر قو لسف یلصا
 تردابم هرکسع ماظن تقوب هسلش ود هن دیق كلر و هطبارر هلا نورد قافنا هرکصذدن وب ضرفلاب و

 ةجاطا تقو مهلع ءاصتتسالا دنا روما داسفنم ليق ) ردکعد توعد ندکلبتو رطح ید

 بشر كن را هر وا یی وط نالوا مهم یا ارحا ةداناو ) م ساحل ا نامز ھا ةنساحما و

 بودا ر رک یزفد هماسا رادعمر ولدیمو هرخ الاب قرولوا رب و زحأع یرلاغا هدننا رفت كرادتو 2 0

 اد یجوط رفاو هدرد قت یتیدنلوا رر و ےطنت تارف و رریغتو قیرفت رهماساو و شروتک
 ندنکیدلکء دی نو 3 کتفک هدقدنل وا ترشابم هناماظن والثم و E نکل یدا ا هداقا یتفج لوا :

 یرەس هدن را ا داش زکیدبا رابخا یهضقو هن رلیحاص ه هرک ررب هله تومهنل وا EE ةعفد و

 هل تن كعا راضحا یهماسا باعصا هبلا یوم یاغا هیلع ار E ا رونلو ندا رابتشا و

mTندکمرونک هناسل ی حسی دنفا کر ٤ ره و فوخ ندتم نع ی نیبعت رامدآ فر  

 ان وک نوجا افخاو ےتک یتیرالع ی دیک و عانتما ندیاصتسا ی ردماسا نانلوا رکذ هل هیعاد ز هجا 1

 لاح هدافا قرهلیقاب تونا مظعا ردص ود مدلاق ناربحو زحاع هدیاباو هل رانا :عازخا رالی لود 2

 یدنفا الم قداص یسیضات لوباتسا اشاسو یدنفا فراع هداز یرد یرکسعی ضاق وا كدیا . ِ

 تاععا نانلو هدراهرب اد هل وتم وب رد مو ثالم ساساو س ۱ ماظن روما بودا تردابم همالک ادم

 ۳ لا وح هنن راهطلعم و قع وا تیذأت راندا El < دنادحا لاق و لق قرەبغ لوا بحاصت هد ات ۱

 هک کناف حب مظعا ردص هن رز وا یرعد نوسلل وا ترشابم دنهاظن ندیدعت نامهرز وا قماغل وا راشعا 2

 بودا دح و دنساخآ یرهکب هژلبس هلماعم نوسلقاب هنسهراج هرکصفدن و یراب یدل وا تو ماظن توو

 هروکهرانل وا ییافا یرصکب هلرص وصخ ۰ ردتمد دضدرف هر هلج تقد و ماعا هب انتعالا ةمزال روماو

 ردد وچ وم ةماسأ را دقم ه هدقاح وا ن الا هر ذدک دا دم دعم طس هدننبمز ردتماقت سا و قدص دطب رش

 هدقاح وا هداق الا دعب ینکحلبر و تروص ر هی سوداه رل هماسا ییساغا یرح ےک هدقدروي مالعتسا ود

 تیفک هلکعد رولب ك .نایلس نالوا یتاک هعند جاقرب مه هزغاح وا نب د رادقم هز لمس ۱ ا دوحوم

 رشید یمنکشاو رد رو هک قرف 3 قرەلوا ول هيم و یزهماسا ی هدقدنل وا ا ا

 یک وډ ردن قوناق كندا رشو ۰ ینیگولب ها د ی را ٩
 هلبا یش ینزج هلوقموب مظعا ردص هدکدتا راعشا نغیدلوا هثآ زکسو یدب رابفتسالایدل ندنساغا



 ی
  شازعا ود ردیشال كا افصو قوذ هدنرهناخ رانلوا فرصت هشاظو یلکو نه

 رم یشان ندکعا لاؤس ود ردهدراوبق یرادتم هنو هدراقاج وا یرادقم هن كندعاقتم هرکصلدکدتا

 3 نیدعاقتم وبشا ید یسافا یرهکی «یدلیا هدافا ینغیدلوا هدرلقاح وا قحا یرادقم اث هبلا یعوم

 لوا لصاح رفن كيب ےب هسنلوا صیصخت هبولقاحوا هلا و عز ندنناصصا یرادماسا
 كنهماسا باعصا مد ندنوب بودیا ترشابم هبهدام عرشت مظعا ردص ًاباوج کوب ۰ یدتا نای

EN 

 كنهلج یدل وا وکتفک ردقن هدشیتفت نالوا عقاو ینبم هنسهدارا نییعتو طبض یتیرار و نيرا رو سا

 I Ng ی ولو رخت هرس تروصو هرکشندو ۰ دم رس
 . . ناسکساو بیوصت یتسارجا ةلج هلراغا كاردا یتفیدلوا تروصرب قجهلوا شڪ هداف هنراودنک

 . هلوتمو بول وا قتحم یکیدعا رودص ضازعاو لخد هوح ولا نم اهج و ندولقاجوا یریغ ندن راک ذلیا

 هلو نوجا هظفاحم ییرهفظو یرلقدلوا قعس هکروبدا رومظ ندرلنلوا یلوبق قحنا فیجارا
 ۱۳۱ ۱ ا دان تا وه تولا مالک هداعا مظعا ردص هلکعد راروییراقیچ رلدطلغم
 هن رابجاومچد ران آ ۰ یدنل وارب رحم یاسا ردق و اددح دن راتعمرارکسعرس و هتادحرس ارز ۰ردمزال

 ۱۱ رد مت تقرلوا [رطن هاو نالیکح هدنجاوم یاها نالا هدلام يرفدلوا قك
 ا e قاتا هنماظن كنهداموب ممالاسفنف راضح هلج هن رز وا كنسعدردرهاظ یکح هلیکح تسمه

 ٠ ربدد ردمزال یمالصا قالوق هلاقو لبق

 ۱  بواک مزرل رع ارظن هنسهیضق نالوا عقاو هدهقوص كناشاب دم یسیلاو یلبا مور هدعب

 ٠ هدهفوص هاشاب دم لسودآو یتلابا هلنکل رکسع رس لیعاعسا هباشاب یدبع یمبلا و یلوطاتا
 ي یلالا یزواو قفلوا دو لاا لوطانا و یعلرکسعرمس دارفلب هلیمش كا تو
 ِ یدیشفل رک اذممدقا ندنوب یراصوصخ قفلقضیوفت هاشابرکی ندنا مربع ترازو بتراب هلیماعْنا

 هچرک | هرک و بول وا شا یدعتو لظ عاونان رکيا یسلاو یلیام ور مدقا ندنو اشا دم یلس ودا قا

 ایدعت هن وک ضعب هدیلیا مور هن هلا راهنا راسو یارخا رکسع هدهسیا قجهلوا یسیلاو یلوطانا

 ریش وزجاع هدنسهرادا لروما قحهلوا یسهدهع لوح ءان هنفیدل واند کھ وینا
 E .دیاع ءاس بول وا آت هدنص وصخ ا كناهیجوت نانل وا 55 ۳ دنعب دل و رطاح درا و یسل وا

 و یجرولیهلوا 9 هنلظ یتماقا هد هيف وص ا هدنسهدهع لیا مور ڭناشا دمج لس ودنآ را

 e هرازولا عوق رم یکلرکم 9 سوت اا ی انا االن لام تلف و لا فعض كناشاب
 ٠ تشن ندیلاوخ وا اشاب نسحو یعسانم قفل وا هبجوت هل رازو یاها هباشاب نسح ل نالوا

 2 یمحج رم هباشاب رکی e ۳ هدنحارخا ا رکن ا ۳ کک

 1 كن رکي دد هلا تګ كناشاب در 0 ہد را *یداب یدنفا دچا هداز ییفح هدک دلند

  تیلها مدع كنابشاب نسح یلتشهور جد یدنفا فیظن دجا هلا یدنفا ی ضبف ناس یدلیا دارا

 3 و سا نادویت رایدتا یو ر یت” اشا 2 یدنفا قطصع یهلال و جخرصت ین واکس او
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 هزبساس هلا ناب نغیدلوا فقاو هبرح نفو رور رک سعو ییرادتفا هلوزو بوکر كناشاب نسج

Eفق وتم هکلیدنج ا ا هل اتم یدنفا ی عشق ناعس هدک دید ردنااش دنکل  

 ىأرلا (ع) و هل وا ج هخر ر ۳ e از هرارکسعرس بوی وا

 لس رج نوا رحت یوق اشا نادوبف ید مظعا ردص هلکعا تارشا ی :وصم + ناصتنا زعاصت لبق

 یلوص و هلع ىنا هلیبسح قفلو هدهدیعب ٌةفاسم نکل ردیلسم كسکره ییارداہم كناشاب

lsندارزو نانلوب هدراوجو برق ندنفیدل وا یموزل یدعش هسیا كنبصن رکسعرس ردجاتح  
 ردفوقومهبآ یتلا یلوصو كناشاپ سکر چ یدنفا مالسالا یش هدنبتع یکیدید ر
 ناعس ید ردیلق وا نییعتو بصذ یسهقشب نامه رر و تبوعص تب كاا تقو صح ااو

 هنس هظفاح یز وا اكناشا 2 لسودآ ۳ عرب هيف وص كناشا :.یلع ی ہللا و یزوا یدنفا یضیف

 ندزوا ءان هترشاعمو جازما نسح هلیسیلاها یزوا كناشاب ىلع هدکدلیا راطخا یرغل وا بصذ "

 شر ید هبیزوا داش بويعا زوج یرایضعب ندراضح رکو م ظعا د كد 7

 نییعآ ظفاح یرب ر ا دن رپ بونل وا بصق رکسعرس اشاب ىلع و روا
 ۰ رای د ا ۰

 یوراریسکره (ع) هلیبسح قلوایءادخک وق كناشاب نسح یهداول یدنفادم ىلج یعیقوت
 .ندک دا ناب ییفاتحسا و تبلها دل كنساشاب 4ا ماّرلا ل 7 تسدوخ را ود رم رد

 تج ز راتفر 1 )صدا هار تامزاول راو ه5 رخ و دوخ هلن تن كنعلخ یسهراد هرکص

 ود ردیگ* جن وا مرسم هدنامدخ هل وعم و لصا ن ع یدنفا مالسالا مش هدک دلیا هداقا | یعیدل وا تفشمو

 ایف معدل وا طرش هسالم یدا هدشره ود ی هدنس هظفاح ندو امدتم كح دا لاوس ۳
 ی

 رکف ناصم و دنس ه رمع كن دنفا در هرات راشا و و شاق دس رب ر ساع راضحت قحا یدلیا راعشا

 هلب دصق كع | هلازاو عفر اج نالوا ضراع ههبلا ود یدنفا ندن رامالشاب هکعا اعا هنسهظحالمو

 م رس هكر سک رصال و روما هوقمو گرا ران و تودآ تردابم دمالک نامه مظعا ردص

 ۰ یدروب راروہنل وا راتخاو قوس ود ردد وج وم مم | نامش ردق و یراهدل وا

 کلا هل ی ید یکل عر هف وص كناشاب دک تزع قبسا ردص نالوا یظفاح دارغلب الاح هدعب "

 هد هظفاح a بوبغ ! وا روڪ ندنفر 1 راضح یکلرک۔ ۱۳۵۵ هل لس یسهباذ تاطد 8 نکل

 ا باوصتسا یرارعتسا

 هدروک عج ران هنو ۰ !ردررح هرزوا لا ونم و هدنخ ران فصاو یرارف و تار اذم تر وص كسلحم

 لیامور قحا تولوا مزال و كلرزو ر رادنفالایوق هدهبف وص هداناو هرز وا یتیدنل وا سوت

 نیقآ اض اھو یرارشابم و یکجەدا یدصت هنایدعت و اد هلییسح تد رق هسا وا ه دنسهده۶ ا

 لیعاقسا یلابا لبا مور شوک ھا تمارط امر تر نوا فو ا را
 تماقا هد دف وص یلانا لوطااو هب ساب یدمع هج وق یسلاو یلوطانا هل ط رش كعا تماقا هدندناح

 یدنلوا هیح وت ۳ لیعاعای الا و ك ها نالوا 9 لئات ا هرزوآ كا



 ج 2 یک ۳۰ 2

 5 9 بول وا زا هنماظذ لاوطواو نامروایلد ًامدقم اشا در دیس یسلا و یزوآ نالوا مع هدهّرسلس و

  یرلقدل وادص مه هننف تادحا ها هناع یتدا ندنفیدل وا ریکلدندنس ودنک لاها هدنساننا تیرومامیارجا
 . ۰ یسهعلقردن یشانندقلوا تصم قفاوم یدیعت ندهتسلس ءان هنغیدل وا نابتسم ندهیلاحیارق ضعب

  لولسنسح كناشاب رکبندناریم ریمیظفاح ردن تونل واه وت لابا سا وبس هنس دع هلیط رش یس هظفاحم

 هباشاب نیما یظفاح زوم آو ییلادایزوا هلت راز و هنر هنسهدهع هرزواكعاتماقا هدهزسلسیتبع دنربس و

 :اقباس هلرح و زکیدتا نا هع دقا جد یسهظفاحم زوم رغا ۰ یدلروب ناسحا یعاصس قع هما

 . اشاب یدبع هرزوا كلرب و هرلذلک مزال هدتجاح نحو ردشغ وا هیجوت هاشاب دم یسلاو یلیا مور
 َ ۰ ردشلردنوک كنلچ زوب رجوا هلتعلخ رزوتوا هاشاب رکبو اشاب لیعاعماو

 . لاشاو ردغلاب هرادعم دن یتئافس نالوا TI ریبک و ربخص كن هلع تل ود موبلا جد ارم

 e هازکد هرق و هل رکدقا و رولس هلوا هعطو جاق تكح هلس هلي اللوق هد ولا ندنرلنک راحت هلمح و یسهقاس

 3 نادوبق یه وا حظن كنرفد حورشم و لصق: ود ردحاتح هب یک هعطق چاق یسهظفاح و هرادا ما

 ۰ ردشفلق تست هب هن رقس تاک ر ادت قرەنلوا هسلت و هداقا هاش

 هک یاقالم هلسچلبا هرتلکنا تاناشاب نادوبق م ِ

 رس كنهلشف نالوا شفلوا اشناو ان مدقم ندنو هرزوا قلوا صوصخت هنسهرعز یحنویلاق

 -  یارجا هدکدتا تاقالم هلا اشاب نادوبق لردلک هموقم لح یسچ لا هریاکنا هدننک یساشاع و

 لود و رتدننامز كن راترمصضح هنع یلاعت هللا یضر تا نرم توت ا هءالک هرکصتدعما مع

 < ep ځاصم ورتندهدیدم تدم هلا هيلع تلود EE ا هرزوا توفص هلا هبمالسا

 ٠ رولوا ولریخ هروک ه هيلع تلود هدعاسم هتفیلکت نالوبعوق و هرکوب كنولهیسور هلثص ندنراقدنلوب

 . باوج هلبادر هن رب رقت بولوا ایهعو لمکم را جو رک اسع هدنب رګ و هدنراشاب دودح اربز
 ها را اا و را ی فتا ما ةة را رد دلو و

 ٠ باب ځد هرکر ردراوشدو لکشم همفادمو هلباقم ندرپ هنسیکیا هدنروصوب ردراکرد یراکچهدیا
 ۳ ۱ ید رد ور تفولوا هددتسنل وا مایق هتسهراج هرکصتدقدنت وا داشک هراس
 ل راہظا ینما رع هلیساضتقا داحا جد ولهچګو یکجهديا هوالع راغيلکت رخآ بوبعا

 .قوتح نالوا هلا هیلع تلود درحم ځد یطسوت كنولهرلکنا هذه ةلالاو ردلکد دیعب ندهظحالم

 . دسیا رونلوا لوبق یطیموت كرمل ودو ردینبم هنسهظحالم قلوا ريخ ه هیلع تلودو هننافاصم ٌةمدق
 كنارکتیهاشو هنغج هيغل وا هبلاطم هنسذرپ ندنفرط یتلود هچ هرکصندقدلو ماتخو ماظن تعصم

 3 تسد نالوا ظوحم ه یلاوغ واو قجوغوصو هزاباو هسکارچو رانات نالوا هدنفرط ورب كناب وق
 ٠ تعئاعو عفد هقشپ ندنغج هيغل وا تنواعم هوجولانم او ندخ وا هو و یطاد
 سیا ردیا رورم تدمرب هسخو رددعن ینامز كماظثو و ردا طسوت و دبعت جد زل ود هنغجهنلوا

 نو ضیومت بلطویخ ا



 یک ۷۱ ی

 هرکصندنو دکیدلاق ردنا ندشلوا لاماب یارقو قلتسود قحا مدارم ردراو لاتحا كغا زاغآ
 داسا هعفادمو تمواش لا فرطره و لاکا ةدان ز عم یتاکرادت و تامزاول ولردره هيلع تاود

 ۰ یدرد رولب هدا ات ید مامو یک یکیدتا صیلخ ارز هروم هدک دنا لاصعسا

 ۰ یدنل وا ےدقت هب لام باب ندنفرط اشا ن نادوبق یادافاوب كنا

 لیصح كنول ەبسور هده سلا قفاوم هنامزو تقو جاع ردقنره یرب رقت و كنسلیا هریلکنا

 هعدخ عونرب هدتنعط شیدخ یتلود ٌهعماس هلا هنا ر ندنغیدل وا لاکر یدجو یعس هدنضاغا

 هد هنکح هیلبا رت هب ول هبس ور یع رق نزسکعا رابتخا یه راح هيلع تل ود هتشب ندقدل وا | كعد ددیپس د و

 ٩۳ هدنگ رات .فصا و ود ردشل وا عوعس ید یتیدل وا شعر و دنسو شا دمعت قل ود

 شا عیاض ینقوتح یهداشما قرعلاق زکلای ولهنلکنا وربندندمرب هلمجو زمکیدتا ناب هجدقا
 یعبدل وا نده عبط روما هحرتلودو كعرو یسهعشو لردا قاشتا هلرلتل ود ضعب ندتعیدل وا

 هل تل ود ضعب هيلع تلود هدفا نکل ۰ ردشعتود دنسهبعاد كعا لیصح ییعفانم ودنک هلمجو

 یارحا "العف ه هيلع تلود ,NL یسرک هقافنا "هراد و د لا روت یدشلو شعا قافتا

 ۰ یدا لومأم ینا تنواعم

 هک یددتسا ی طق باوج راد هع رف نسحلا هسور 4

 هلمجو نالی رب و رارق هدنروشم سلحم هن ری رقت یغیدلوا شمربو مدقا ندنو كنسيچللا هیسور

 سرو یدنفا دجا هداز یه یسضاق لوناتسا اهاسو شان نادوم ررر یک وا اطعا او ٩

 سر هدنراکذتا تاقالم هلیسیچلیا هیسور هدنبامملحاس قاوق یونی نوک یجب رکی كەر یدنفآ
 ةصالخ هلا تاحا ندا نارذڪ هدهلاکم نالوبعوقو مدقا ندنو بودا زاغآ همالک یدنشا

 وادور دیلغ تلود + یدنوا حالم اار و واو ا
 ید كنسهدام عرق یربغ نډنغیدملوا هدنراکفا هب را بولوا مدق تباث هدنسهخاصم نالوا هلبا

 هدک دید ردضار تخت طب 5 هب هنسح هطباررب ا یرقدل وا دې عتم یراتل ود هملکنا و هسفارف ی 4

 هدنراک دا رب رک هل ود امدتم یطسوت ههدامو نیتروک ذم نیتلود بودا هلاقم یسچلیا هیسور

 یدیشلنید زکسرولی زیس E هل وصح كنهدامو طقف یهیلع تلود تو وا لوبق

 رو 9 كعد راشمامتا افا یتیرلت رومآم هسبا رایدعا ضرع یب وشنو بیغرت هدام یرلیچلیا رکا

 ۰ یدید یدیشفلیوس ندفرط ځد هدسلح نک یغنیدلوا یشرب راد هطسوتو
 ريدا روصق هد روا ر هد لا توس ۱ یا را

 یکهدالوبق كن كنهدام و نوا ۱ كلک ناسا هب هلع تلود درح هدن راکدلیا دا ربا یتعطق كتهدام قا

 هل رلعا ر رګ هنب راتلود ییهداراو بونلوا هدارا قملوا هل رادهعتو طسوت رانا تروص نسح

 هدنعطق دوګ دوخ كنهدامو یربغ ندنعیدلوا تسانم ترشابم هب هدام ماظن نب سل وا دراو رخ

 ما ود یتسهدام طسوت یسیچلیا هیسور هدکدید ردرهاظ یغجهیلوا لصاح مات قاسم ید



 تی ۲۲ و

 هدسلح یل وا حب رومآم مب ردن مار ندنریبعت تروص نسح قحا 5 ردع وزح یکجهیعا لوبق

 ه دن دعل .كنن ریبعت طس و و ۰ ردکعا لیصح قید 1 كن رااوج منوال نانلوا خ رصتو ناب هدر رفت و

 یی راطس وت مار ندنریبعع تروص نسح یدنفا سار هلکعد ردن ضع ندنس دهعت روک ده

 هاب راطس وت ماعکتا ا ردا نابمرد یهدام تواک هلحر سس و زر و یرابیلیا نیل ود دیگیدلا هدا را

 هنسح تروص قج هنل وا مظنت ید ضغ ندن ربع دهعل و ۰ ردکعا طب ر هب هس> تروصر

 و ۰ یدید ردعمل وا ناباش هداععا

 ۳ ۰2 تو دلو ي كشت رومام بودا مالک هداما هت یسچلبا هنوز
 ندکدتا هدافا ینکحهدیا باما یکنج ید باوج هابادر بولوا تبع تحصم رخأت هللا یسدارا

 ۰ یدرب دا تئارق وار 1 هنناجرت لح نالوا للود انعم و هدنش اہم لرب رقت یکدر و امام هرکص

 : یرلقدلوا سا لاسرا هن رتل ود ك رالی 2 کوا عطق كب هدام ځد اشا نادوبف

 و ضغ ندنو یسچلیا هیسور هدکدید ردبسانم قوا ریخت هن رباوج دورو كتارب رڪ

  رارکت یدفل وا لوبق رایدتا رب رګ هزقلود یطسوتما نیتلود ار ز ۰ ردلاحم هسیا یسهدام

 0 طسوت "دام لصالایو رزامزاب نوجا كنآ رولوا ناش ٌهصیقن بجوم هزودنک رعنا
 تلود هدا ترا دات نیو ؟ جاقر رکاو زا لوبق طسوت ےل ود اذهعم ۰ ردیللوا هللا نیفرط

 نوشا دهعت یدعن هنماظن بودا عطق یبهدام هرزوا هجو یتیدلوا روک ذم هدزم رب رقت هیاع
 زکیاوج اان نوک رب هکمرب و یتباوج یعطق كنهدامالا و مدیا ران نوت نوآ ل منام

 .هربخ ملود ردز وام ندنوک زوتوا یلهنلوا ضرع هزس مهیعطق تی روم ارز ۰ كر و هسیاه
 ` بجوم قراصم ردقو مو لک بول وا هدامآ هدراد ودح نهرکا اتسع د| عقم 9 ص وصخاب ردر زد

 نوت لک هفرطو هدب ودیا ےلص حف ینعی هديا رومظ رخ دراب ر ندنفرط مود کردو غوخ روهلوا

 ۰ یدید رول وا لکشد سا تودک رر ندلا ص كڳ یرخ

 e هدنس هب ES E e 2 تولو ۱ ینبم ۵ هدارا

 سرت رب ولدیسور هدنروصوب ۰ ردلکد نکم یرلمردنوک ربخ رارکت هلب رلا در باوج
 ناسخ لوصح هلع تلود قحا ب یدیشلر و در باوج هرا رس E ہدن اأ طس ول هجرکا

 . دار رولوا ه هسید یدلرب و اضر ځد ندزفرط روبهدیا قیلعت هزکطسوت لزس یتیم تروص
 ثبع یسهبلاطم طسوت یسچلیا هیسور هدنرطدید رولوا یمتیرط یلعا ندنوب هسیا هدام لوصح

 قحا ردلکد هشفانم ضش هلکعد ردقاشمو دهع نالوا هدننب نیتلود یش یراکدد تینماو

 تحاح هنط ورش قاوق نفس بودا تاس هدنس هل امد هج ران دسل وا رها هند وسر ق ] راداق و

 ۱ هکلب بويعا مش دی یطئارش قاوق یهنسآ یسچلیا هبس ور ریکاینید یدا زلاق

 3 ید هدامو ته یا رواک مزال 8 داما 0 دععنم هلمح ول وا نامز وا قردلوا یرمیقد

e EEE ۲ یر 



F-ی ۲۳  
 نو کھ وجر لاحرې هللا راعشا یتکحهدا قتح ه راح هجر دقت یقیدغلوا مطق 1 3

 ۱ ۰ یدلیا رارصا ود

 عنتم یلوبق طسوت هکنوج هژسهدا را اوا وا عطق هتشررس ندنفرط یرلصخ مه هیلع د

 نیعتمو مولعم هرک و زککج دیمهدیآ تغارف ندرارصا هدنذخا یعطق باوج جد زس تولوا

 قلعت یراهلع هدارا هل جول روق تلود یابلوا ضورعم تیفک و ه رک ہصذدنو یریع ۰ یدل وا

 یسجتتا هیسور هدکدلند روثل وا ات یاشا عاقج الا هدلح رب هن ا نوک جاقر هساار دنا

 باوج هدنو رظ نوک جوا یک هرز وا قدا ار اهد هناقالم رب رار 1 هدنآ و قمالدازوا هات تاقالم 0

 لاحره ابا با وج هنسهد مردا ده یر رهن 1 دل هرزوا تك 2 ىاضتقمالا و نوسلرب و یعطق

 نوحا تاق الم کت اد زولیر و یاوح هلنح رللادعب تول وا حاتح هب هظحالم هل فا رطا هدام و

 باب ایام باغ تولوا ن e وا نیبعت یدعش قفو 1 هدک دنا رارصا هدنسک وا نعل نوت رب

 هدقدنل وا نییعت ندنرلفر ط یتف و تاقالم رول وا ضرع ه یم ذ یال وا یک اک قا اتم كس ونتا ٩

 . یدلند رونلق رابخا هزکفرط هلیسهطسا و ناجرت

 یاقلا هنس نتلود بولوا هاطر داسف لها راتات موق بودا زاغآ همالک هنن یسچلیا هیسور

DDناف ها تر  ALرولوا ترطو  Eها توتلوا  
 من ویق تالاع نرک اب رک توله ید اره زوم ی

 دعباعف هلکعا دیرصق د یرلناخ بول وا عبات هزقل ود یسهنکس كم رق هرخ الاب ۰ رلیدل وا ثعاب

 ۰ یدلیا مض دنتکلع هلا طبض د لود نوجا قماسلاق یشرب نیل ودلا نيب رولوا عازن بج وم

 عج هبلاق یولطعر كود هرکصذدکدر و یدنس نالوا تولطد هدن ودا لوف هج هلو هلع تلود ی

 هدافا هب هيلع تلود یتغجهلوا راداب و تباث هدندمع بويعا ثشت هتااح هلوکر دمع راغمو
 -۰ یدید مردبا دمعتو مرومآم هکعا نیمأت هلمح و 29

 كن رتل ود هسنارف و هژناکنا جالا هحورب هعفد تلا شب اشا ناد وو هدن اتنا تالاکموب

 نآرب هن یچلدا بویلوا دیف هددسیدلیا.دارم یتمازلا كانچلیا هلا لئالد هنو دارا یی ۳ وت
 ددر لاک هدناب یسمالردشا زواح ینوکج وا یکیا كنبنات سلع و یر و یعطق باوجرپ مدقا

 e و مانع لعاب را کا

 نالوا عفا و هدن را را یا ناسعط و ر نآ سقط هد ما لوا یهعزانمو هيلع تلو یالکو

 هیدازوا نوزوا ځد هرکو یکی کیدل ر دش وک هلیسهمانههنت قاوټ یلدا تقولوا اسایق ه هعزانم

beهل طس وت نیطس وتم قرەنلوا رم یثهچراب ر ندق وح یهدع رو تداسم و قرهلوش وروط هب هثحایم  

 ارز ۰ ردراو قرف قوجك كتفوو هلا تقول وا هکوبلاح ۰ ریدتا نظ رولیرو تروص نسحر
 ۰ یا هدنسادوس لیصح ین ہا رح لک هسلس د طف بوبا i عوف و رفس ول هیس ور تقولوا



e ۲۵ a> 

 قشم هال رک مزالو ا ی د ناه قارا ىغا
 . ندهیعیبطروما ا ا تعاتق اکر زا لوا كنولهیسور ندنفیدنلو زسکرادتو زکلاب هسیا هلع

 .e یر ا اهر قوت یارو ا تولوا
 ۲۰ نادوبت 2 ندزلوا دراو ههملاکم لح هرکوب یسیچلا هیسور هکردا تیاور یدنفا فصاو

 ۳ ۱ 2 ا و ها هد یدقا سرو یدفا هداز یهو شا
 ۲ نا وه ها ندشجآ هکلب ااا راع یو ررفاکو هلرب رادتا دمالک
 زس شما طلخ نامه زعتقای ولردرپ تاشام هرلنوب ځد هدیاب وب میکیدلی ےب رایدتا دهع ضقن

 . هسلر و باوج ,یعطق هدی ولید زسهیلاق ندزککیدلیب زا لمح هزکعضو رب هدمع هيلع تلود
 ٠ نکل ردولو یسهص رغوط كتشيا زردنا هلباقم هلا هناعتسا ندهللا هسیا راردا رفس رولک مزاله

 رس هدر هلاکم نوا كا ردمولعم هلع تلود جازم 8 هزمعلدنل وب هدنکا دلراسا ورندهت وا

 لب اشاب نادوبق كجند زفلوب یمزوس لباقم هنب رازوس كنیچلبا هسخوب زاک یشرب ندزهلا یریغ
 . هطبار هسیا هدزعرکسع مزب ردولتوق جد یسیکیاو ردیکیا لکدرب نعشد نکل ردهلو لاح تقیقح
 ا یخاو هنر یرکید رکسعیر رنا فقو هش جواها كنج ردع شالوا تاتو
 ىج ویلاق نوک نک هلا یسچلب لا هریلکنا قو یر هرات و هدلاح یکیدع هدزع ود ردارزو رداق هلاعا

 i : هللاذاعم هل وا اد هب هب راح هطبار ی هلو یدتا مازلا ی الاف بونل وا تاقالم هدنعالشق

 .. هلب رول وا بویمراشیچ شیارب هدلاح یکیدعش تقادص ههیلع تلود هداب وب رولوا مخو یس ھلن

 ٠ هلا هسنارف رولوا ناسآ شیاره هرکص ردکعا توق بسک بوقاب هزکرادت هدعبو قعابق یٹیاوب
 معظنت هلب رول وا یلص هدقدل وا بولغم ولدهسنارف امدقم رپ هومن هز ه را نالوا هدنس هژلکنا

 ۱ E هداز یتفم هلکعد ۰ یدلوا بلاغ هلېجو ه یدعش قاب هاکعربو ماظن هودنک هدعب بودا

 .تلودو نوش زا رتو

 2 ۰ ردح رصم هدنک رات فصاو ود ش چ اوا مزلمو شعد ردسک زکعیدروب مالا سفت ی

 دبحت یاح یشیدا تعانق هر ندر هلزوسر هل و هروک هنشتبح یکادتا كندنفا هداز یتفم

 . هباد تبالص كناشاب نادوبف هکنوج ۰ یدبا شزسوکرب هناشاب نادوبق یشیالراب یکلوا هروک هغ

 هدو رولنیکح را ود ا لا یفرط ترح و رونابط هدرلهدام هل و هژلسسح ی رر ےس تماعتسا و

 و اشا نادویت هسح و شعا رولیکح ورا هد رل هلاکم نوا قاق ید د رلخا در و

 ۰ ىدا لکد یرومآم هعسلو بول وا یمدآ

 E : : 4 یرارب رقت كتلود لاجر راد هعرق

 ناب کا ندنف رط تلود یالکو هرانلوا 2 هده وڳ سلاح نما دععنم اضتفالا بس

 روو E ۓدراکفا هل رادا لو ف م لع هدقدنل وا | فیلکت یک و و

1 



eي  

  1 Eدار  ulهکلب و است  Eصا یراکجهدنا ر اتق  eنوڪ لرل وا ) ٥ن

 فب رو حدق یروعا دقع و لح تاععا هدنل و تاهایم و هرخاقم ود هادلیا رابتحا نسداو ) ا

 ینهدیآ روطح هن رطاح ریل ره هدنروشم سا نک ا دج لیلخ مظعا ردص ندن رلک دلک هدا

 دصالخ بو وش ود هدنف رظ نوک اقرب هسدا رول وا نام سلس تباهس و نوسلت وس اور ی و تس) رس ۱

 ۰ یدیشم روم هسلت و صا ود نوا ضع 4 یدنفا سارو ك ادنعک ییراکفا

 هرک اذمریاد هتسهدام عرق بولک هکب ارتک یدتفا یضیف ناملس لوا ةبساح هدانناوب هيلع ی

 تارا و یس هلاکم نال وا عقا و هدنس هلشق رام وبلاق هل سیا هراکنا تكناشاب ناد ويف هدنل لح

 یعحدل وا مزلم هلا تاوح كح هاب رب و یسچلیا وقسم ًارظن هب هلاکم ون بودا ترشابه هم الک هدقدنل وا

 تدوع دیس ردنا راربصا ود مردا تدوع هل ود كرها اعیصا یاوحو هدناق الم مو هلکع | نیعت "

 كنول وقسم هدزک دهرق و یددعت كنعهد و یعلزسهطبار ل و یادتف كن هن زح قق ترح

 یکجەدىا ادب اع ود یلک ندنراقفتم جد هدزکدقآ همش ندقدل وا یسک هراب ا زو رکو ربغص

 ر نمرکسعیناک ه هلباق» و یراکحهدا ِ 5 تولوا اھم هدن راشاب د ودح دیگ و وعس» و

 یتف و ی ؟یعیدل وا لکشم لوبق یییرافیلکت كرانو روهدابلس یتحارو مارا هک داک هرطاخ یغیدمل وا

 ی هراح یریغ E ردهابتشا ب یعیدل وا لکشم جد دک کک راوا هللا هعلاطم -

 تدوع هنتلود هدب ويعا لوبق ن رکل نوسلر و ه یچلنا هرکرب باوج نالو رارق هدنروشم شلح -

 مردا تدوع هل ود هل و كنس بودا باطخ هب ودنک یدنفا ر هدقدل وا مولعم یکجەدا

 هن وکه ن لهدا هدافا هزم رلیدنفا هرکر یلاح تروص شما هلو كت رومأم هکنوج دز یککج هد

 2. نرالا قلد اوو ی هنایکح هلا ادا نمالک زردا ناب کس هسيا رارروب ا ۱

 ۰ یدیدردءزال هظحالم یراک بقا وع ۳ 0 هرواشمو ه رک ادم اهد هرکر بونلک هربرب

 باوجقحهنل وا دارا هب یچلیا هدکد ل رس وک هب یدنفا فیظن دجا نیما رفد و رکورد لک هدعب

 تلو هکدلک یولپاوج رانا ۰ یدلزاب ندنفرطیربپلیا هفرط یرلتلود کا هسنارف فک معرق
 هزلکنا لاحره ارظن هتمومعم كن هام وشا یدا قحهلوا ترابع ندنمالک نمهد منو ال اکو هيلع

 كج هلی و هدنروصوب ۰ ردشلیوس هنسیجلنا هبسور یتسهلاکم تروص و یتاقالمهلبا اشا نادوبق یسچلیا

 هارو ۰ یدتا هدافا هزس یسیهلیا ییربخ كحدا دورو كنلود هزنلکنا بویطنا افصا یاوح

 هیسور هروک هنغیدنل وا عاقتسا و « ردررقم یکجهبد یدربو باوج هصعطق امدقم زقل ود ید هتل ود
 یتفاصنا و دوع هدناقالم سلحم شعا كحهدا تدوع هدقذلا نیزوس تاشام مدع ندفرطو یسیچلیا

 یرلوبق هب راح یک یگدلّربسوک یسهلماعم نیسرولب نس ید ندفرطو و یکیدلیآ رارصاو ناب

 هدزع رد ودح ۰ ردي دب یرلدهوصه هتادحرس هلیرلل وا ايهم ندر یسیکیا هیسورو هچ و ینج هلبجآ

 هدبابوب ردمولعم هب هلج یغیدلوا زگافس یناو هب هظفاحم یتلحاوس زکد هرقو نمرکاسع یفاک هب هلباقم
 كنادحرس و قتح كنج ثودح جد هدندرو لکت لوبق یتسهدام ۰ عرف رو هل وا ضراع تربح هرانهد

 تقو هسا ادعا بول و حاتح هنامز یکرادنو بلج و ررقم ی ندر کتحاسع ل



RIS 7 O: ج د e 

٠ 0 

 دروک ی e هند وع بويل وا باح هدنناقالم هلن هلا یدنفا ر نیل وا نانا نو

  بونلک هر هدعد و ا قیلعت 2 9 سل ی عطف تاوح تویلشا دسلا راتىيا 4 هاچ :r هدلاح

 4ظح الم بسام ی كوا هر واشم ج قرەنلوا روع هیم وڳ تروشمر هدیفصا باب را 1

 ۲ 5 ۰ ی ر رفت هد رو لوا

 یاوح نانل وا میصت امدقح هدک دليا تار رو ییهروک ذم دلاکم جد ید دا دح ِ ییقوت

 . ف لاحره هدنروص یکیدلرو یعطق باوج اکو یدلوا رهاظ یکجهیعا لوبق ك كنسچلیا هیسور
 0 4 لام حر ۰ ردراک رد یراکحهدنا موه تو تو مایا ادعا رواک مزال كعا لادح با وا

 دنلبافم ند هلا حارخا رکسع یپک زمگیدتسا هات مایا هل رص وصح توبملو ۱ ر هوو یک

 روانا ول وقسم هلسل وا ش شا تیعبآ هر : ول وقسم یا ست لفت دعشل ندنو ریمهدیآ لاصدا و قوس

 ۱ ۱ .یکیدلک هسیلفت جوا كن ر دلو ش جا یرالو هد رخ راولو سالفت هل. رط

 ثداوح یکیدردنوکو هدنتار رګ ندیا دورو هلمدب ےنب كناشاپ ناهلس یسیلاو ردلچ مدقا ندنو

 ردلج هلی رکسع وتس نالوا هدنتبعم یناخ سیلفت یک یتیدلجآ كنج باوا هلغلوا ررح هدنقاروا

 وسب وس ۵ هرفاناو شاو ردلج ندفرطر جد ناب رلاص یکاح شاب قیجاو هنن رفرط صراقو

 هتل ررومأم نالوا نییعت نوجعا ربمت ینعالق ردلچ زونه ردررق یراکجهدبا یدعتو زواج
 . چد رفرطلوا یدعهنلوا لقن ندنوزب رط تام و بوط نالی ردنوکو یدلوا یآ یکیا ییهراو
 ادعا هدلاح E هزاربش ردحاتح هراخذو هاو هرکاسعو تام واک و هرارکسع رس داعم

 هد وئلوا هظحالم ها رطا یرلارو ۰ ردکجهتسوک شاب فرط فرط نوجا لاغشا ندفرادره یزب

 ۳ ۱ اخه سی نگر ا و اال نیل دا یقه
  لاوحا و ییاعصح ددعتو یراک بقاوع ار ز ۰ رووا نظ باوص یر قفلوا قب وعت «روشهرب
 ۱ ۰ یدلیا هدافا ود ردمزال هنزاومو هظحالم یهیلع تل ود

 ِ . ه هناسرن هدقدنل وا هئارا هللک تروص جد هبیدنفا ك ناهلس هداز اشاب رکب لو | نياز زی
Eکد هدنناگ یکیدلی وس کی ًاهافش و « یدلبا هدافا هعاع کب اشا نادویق یهلاکو هلسس 2  

 ینکج هیلک هعوقو فيلكتر ندنفرط ولدجم و ینکچهدیا لوبق تروصرب ن زسکلر و دنس یسهدام

 دنس یسیچلا هرلکنا یک یکیدد كناشاب نادوبق ۰ یدلیوس ید یتکعهدیا دهعت یسچلیا هزلکنا

 جد كن ول دچک تور و هطبار هّشا و كن هیلع تلود هدنص وصخ مع رد ن رس وا اطعا

 قدس زوقط زکس هرزک هم مصاف لع ودنک هدنروص یکیدلیا مظنت ینغج هیلوا یرفیلکت هنوکرب

 ا فق كنج ار ز 2 مردبآ "1 وک ییس هلماعم ضاعا ید كم جاقر ی یعیدنل وا توت

 د ا و ار وت ا و تعاطا رک ا عو هدعن هسک كب زوتوا لقایع ادنآ
a ۵ھ یکیدتا م وع فرط فرط ادعا قدنعیص دهللا لح ی راەطباص مدع اره کک زرولوا حاتح . 

 ر قلاو نده دا نالوبعوف و هد هبف وص ىراس وک قاناشی رپ هلا داہقنا مدع هناطداص و ارز و هدلاح

 .لیعاعاو هنادحرس زونه نکیشغلوا رایست رارمشابعو رادصا رلما ردقوب ۱



RR AL a EEF SE 

 0 ی
 یر كن یتلاشب ایا هتسهعلف هطا ناک هدنسدیحاوم کنعفد اصوصخ و هب ديف وصو هتسلسو

 نیعم همولظمو زجاع بولوا كتح بانج تردقو توق روللوا لالدتسا ندنفیدمهنلوا لاصیا

 ود هلا هكب و وا مرم هدناق الم هلا ا یدنفا سسر مالک لصح رولوا قزاب 9

 م وحش ی دارج هز۶ع رادحرس را رد ههابس رک نی و نشد رد رهاظ یک هیلبا 0

 دسلا رد 3

 ید یکیداکهدنا قلخ هلا تاپ A اس ره ههل ا نکل ۰ ردقو نه هوش د رکا هدنفحهلوا "

 ه دو رهاظ تاپتسا هل وا صو هب یلاعت قح E ا N ثداوح ۰ ی لوا راکنا 2

 یف رح باوا هلا راشد یوق هلل و ادانتسا دب هلع تک ِ راک رد نادف هوخولا لک نم

 سلا برشتال € رعش 3 ۰ ردسک كمحا لتاق ےس هلر رازنعا هنسهلومحم تیصاخ كقاب رت قجا ِ

 هب هلع تل ود هسلارول وا قاناش 1 هد رها "یداب هرس وک ادخ بدان ر كلىدأت ناو + ةعرج ىلع

 مردبآ تد وع دل

 هرکید سلج بیل باوج نوجا هرواسشم رارکت یرطخ ر ماو هلا تاکسا هلاک

 ۰ یدلیا دع)اطم ناب ود 2 قلوا بسانم ی قرلعت 2

 رکف ةصالخ ول شوک ی زوص هلاکم روک ذم جد هب یدنفا ها ناعلس تم هام ج 2

 روادي مو :یرالخاس لک دهرف یدو س و
 ی و ر و یزد د قازا یزایک رکو رغص هراب یللا زو هروک هنغدنلوا عاقساو هدنرفیصت دب

 هدنراوشراق راد > رس یررواطو هدن رشات د ودح ا د وح وم هدنکا ف وص یزواو هعلق

 یک یکیدلیا تد وع دل ود هد ولب سس یعطق باوج هنيا وعسم هل رام لوا E هت راشا

 ی

 رانوق تمایق هزعشاب هسک هرورمض مزاولو هریخذ نوک قرفزوتوا هرهشو رراوهبهن لاح هدنرکدتا

 قلخ ورد رويو روکو نودواو ردهابس رککا نیغو لاغر رونه ز روش ود هنمدرد ودنکو

 جاقر تكتادعا هللا ىلع نکیغو زیمک رب قح هعبح هنک وا لس کت 2 هد زک دەرد راروبلب وس ران

 هس ار یسلاها توش ود داعلع هل وناتسا 1 بوط جاقرب هد راه رمنط ندزاغو یسهنکت ر ٤

 ه دروس نج ردو یر تيگیدید روا سابق هلا یکلوا رفسوب هسا 03 رارروشاش یزنمەلج ل رەرک : 1

 یرلوبق كنج ةعفد هسا رولاق دع سصاق لعع مب یدیغو قاع ود لووعسم هدزکد هرق هدفالساو

 رارکت كردیلر و یعطق باوج هنسیچلا هیسور هدنسلح هلاکو 9 قفل وا یعس هغمالجا
 ود ردمزال قلعا ر ر

 ی یدلنا مع

 سرلحاس هلن | تعحامو ص وع هروغلا هدبعل هڪ رو رو جد یدنفا س ی هلال یا یا ی

 شا تردانم هنلاس را 0 هداس دیو رط یدنقا- نا كرنا هدافا ا 1 یی ریش نالوا چوس

 ا قلو یع2 و قب و و ۵ ر كفا ود ول دص تم“ لا لیلد نابینا دیر تا ردا طس وت ییەدام ی تول ۳

ِ ٍ 



 E ی

 ۱ : سگ ۲۸ =

 ۱ هن هام i لاسرا ه یدنفا هللا ءاطع لر ا ج YE یروص a6 نانلوا کد

 ۳ ىراس او ولهزلکنا درک هدودلروب هلا وح دار لوا هارا جد همارک رودص عالطالا دعا

 ٠ ولهچک هلا شیحوو هفاخا ن هلع تلودو هراخم هلرکیدکی هصسادوم (ةدحاو ةلم رفكلا)

 ٠ مظعأ ردص هنلاو دجلال ۰ ردقو هش هدنرکدتا قافتا هکمریدتا لوبق یی راما رم كنولوقسم و

 ا رارو هدنآ مادقاو یچس هدا ز ندرش قوط هده داپح لاصم ربیا دن و هب رغس تاکرادت ی رات رمصح

 ٠٠ یزمیدلوا رارقرب هد مدع بویقسا یب ه راع هللا ول هچت و ولوټسم راز هدا قفوم نیلاسلابر
 : قافتالاب هدنر وشم سلح نامه ردع رک ادخ هسا رارولک هزع رارز وا تويعا اغصا رانا نک ردنا ناب

هن یلاعت قح مهروک رولیر و هنسچلنا وسم باوج نالو رارق
 2 مارک رودص ۍیهلاکموو ررتسوک 

 0 رایدروب لاصبا و هداقا هب یلاع باب هلسدطسا و یراد دسک سر ییاوج زا مزال كمزتس و" هرایدنفا :

 اا ییا ه صام ةناسرو یلاحر وبق راسو یدتفا رادرفد توک هب هناسرت مظعا ردص هدعد

 ۳ . نابمر هد یسهراح تت هئ رګ تاکرادت و یصوصح 4 راع دا قردنل وا هیلک سلجم هدلاح ی رلقدل وا

 ۱ را نزا اع رد دلا هدلاسییدلبا تدوع كنج بود زایآ همالک اشار نادوق هدقدنل وا
 E ندنو وتو روس نت دیک شب نوا ۳9 یدو زحامح هن هسک كی کیا نوا

 ۱ ردق و هدرا لوا رويدا اضتقا کک كم لا زوت وا مدتا هظحالم یتعاط لی كراس ربغص و

 قلا زوتوا E مردا لاّوس ق ۹ ادا هدامآ و .سصاح هروک دم غلابم ردراکرد جایتحا هد

 مامانم نوت یتلاوحا یک یرکسع ابرد ۰ ردقجهنلوا حارخا ندرلح هن رکسع كي

 ۶ اوج طق هنسیجلتا وعسع هلرح و یراکدروک تسانم كرايدنقإ الع هدنروشم سلح ۰ ردمزال

  قحد الشاب هموحش وه هزع راک تام و هربحذ توراتبج ین افس هدب "[یعیدلبا تدوع هتل ود بوليرو

 ءریک كنج ا ریت رول وا نره دا د ا زع رلهنیفس ندز کد هرف و هن وط رس هظفاح هسرول وا

 ۱ تا ند ردآ فووت ها جوا كسلبا عس ردقنره هلیسهدا را | حارخاو لو رک

 چد هام تاکرادتو رکاسح قجهلوا لباقم هنمشدر هلو لاح كناع ود مالک ل اصاح سرب و تف و

 ۰ یدد ردبجوم یرطخ كنا داشک یاتق تاوپا کیدلی منب هنلوا سابق کوب

 1 للاحمت 2 كنسحلا هبسور 3

 ا E ییاوج كنسهدام عرق بولک ۵یلاع باب یناجرت شاب ندنفرط یسچنا هیس ور
 ۲ ۵ نتکدتا لاتس هدنسلر و مدقا نآرب كنب ندنراپاوج مث وال و لاّوس ود ردقح هنل وا تاقالم نوک

 ا یچلیا نغیدلوا شنا راضحاو معظنت تروصرب هیلع تلود قردلوا باوج هنسهدام مرق

 . لا مالک یربغ هلغل وا ترابع ندلاصصسا یتیرب ند روک دم نواوح شیرومآم تنسودنک قا اوا

 ۴۳ ۰ هلع تار هدنروصو "لرد دیک ات هلبا عفو نیم صوصخت یتفیدلوا قیرطرب هتشب و یتفج هیل وا مزلم
 ۳ ِ ردقوب یسدهاس نوسرو قیر E نالوا و ترش 0



 ٭ لیدت
E 7تل هد را مس مایع تو ساره ااا هنفب رش ثیدح ( ناتکلاب روما ىلع  

 دن نکيا رولپ دا نم جد ًاضعب و رونلوا دوو هیت ندیمظعا ردص فرط نیش وا ےک

 رابظا و لق اکو اکوش یهرواشم تروص لرهیمهدنا رارسا تک رزاغوب شوب ضعب ندنراچا

 دنیا تولوا یال تادا ها وم مانه نالوا هدنماقم یسیفاسضا حور كتلود ندنکیدلک هدا

 باوج هدنشفرظ نوک یکیارب ررح لاونمر نوحا كمامرپ و نادبم هتاکرادت درګ ا وزا

 علاش یسیفخ دم كنهيلع تلود هلیسعا زار فشک كتروشم لها ضعب جد یسهتسا یعطق

 هلن یراپ رهسش یاهاع تع ضورعم ندیلاع ردص فرط یتیدلوا تیفیکرب شا تئغن ندشلوا

 .رولوا دق هاشرد[۳) تلخ نوا کن
 هاا یو بیا یشرو رسا دی تو سا تر

 نرومآم و الک و هحرک او ردي بدن كنسەرضم ةف قاز ماظن یعیدل وا راج ود كنەبلع تلود

 اود تعا ادفو لر نارو باوخ هدننود روغاو زفوشود یشرب هشب نو عفانم هدنسا

 هدهسیاراو راصخت زا رابتخا هلب یتجز كتا ےتک یتلود زار وید رولوا نورد غاد نوسروط
 . هرادا تيه قحا زلوا قءالوا جد راتاذ ردا ادف ناح هدلو و و روس یتتلمو تلود هدنراحما لاحرم

 باا جد هسلو نادیمرمهلوپ نادیم رانلوا باب راو لها بوقیچ هزوب راف هدنروص یتیدلوا سماظ

 وک هلت ورو رکف ناکوچ هدیونارواط هلتقو تح هکزم هدان وا تآ یکییدتسا ندنجازت كضارغا ا
 دن سم سکه ہی وتلوا مارل یا ا نسخ لح هه دب ندو ربا تسدرد یو راک ۰

 نالوا بابراو لها ضعپ در هسخوب رولیروک هاا هسیا مادنتسا هدشیا ینیدلوا قسو -
 كنوطالفا هن ار ز ر هدنافرپ ندا ها هنر وا مابق هن رللراق هلتروص تافاکم هاود

 هرو ] وا لصاح هات ر نان هاب هاحر كن ودرف هددن و رول وم وا رفظ 2 ندنس وا غوبشاب

 و هسل و هدنم ود رایصت "لی و N راس وط هدب ول وا باب راو لها ی داط نوت تكننکرب الشم ا

 نسح زا هو ها ۰ رولب روک و دن ندنتیلها تلف رامدآ هدنم وکه ادعا و a و دعوق و و

 ینا هدر قجەلوا وه هرادا اتو و مزر مارا كنادرب نالوا وع نادم در یک اشاب 0 1

 نا ( و یسدصالخ كنو ردندن راث | قلرسماظن درع قرهلوا ندلسفو جد ییرومام هنسهلاک+

 تلود ماظن هزارش هکنوح تولوا یسالعسم اوا ا هن عا ( اهلها ىلا تانامالا

 ردو جد تل ود ماظن هس رول وک وس ردع هزاربشوب قرەلوا ترا تا ھنن وی ر , کت ر

 . رولک هعوقو قلانف ولردو ل خد هروک او رولوزو
 یعطق باوج كرهاک هنیلاع باب هعفد جاقرب یفاجرت شاب هیسور هلهجو ید دا

 یروشم مو ی ناو ندکعا اهنا و هداقا ییغح هلوا تجود یی رح “داما یرخات ك لمس و ادیت 2

 نانل وا دبلالحم نر هم رف ند ری وا فقا و هن هدام لیصفت زونه ىيە هوش



  esا رای وط ر رد ی لب ؛ ج وا اف هد رلتلق ر ۳

9 
 ینل زسهطباض و هطبار ۳ اه یادتف كنهنزخو ید و ا دنس

 :روص ناذیتسا یدخاک هصالخ نانلوا ررح هرزوا قغوفوا هروشلالبق راد ههراس ضراوعو
 دا یتسهج رغوط سکرهو هندتع تروشم ساع هدفدنل وا ضرع هب یراب رهش یایلع هع

 3 روثلوا ری ِ )۳۱ هدرز یروص نواه طخ نالوا رداص رو 0

 . یرار ردو ترو وص م ۶

 1 3 : وا ا E 1 مومعلا ىلع یرابتاکو یراغا و وا و تلود
 یمهطبضعم هلاکم نالوا عقاو ارخوم هلیسیجلنا هیسورو نونامه طخ روک ذم هلیدغاک هصالخ

 : Lt نالوا ش خلا هلق كان : رایضعب ندهیلع تل ود لاح ر هحجدقا و E یکیدلیا
 اطنو 1 ا و ت راک دعا حار و رکسع هلا ا E ی

 یسولقاح وا کت هادعام بول وا لصاو E كي ترد طقف نكشف وا لاسرا لا وح و

 اب راو اعز كنتلیا یلیا مورو یسهصالخ كن ك ها رب رک نالوا دراو ندنفر طاشاب یدک راد دنع دل اق

 4 داد رغلد 1 “د ٤ وا نامرف هرزوا قمالشف هدندناح دارغلب
 ی.

 ا 2 و هلیس هعیااش ا 2

 3 ۰ اب

 > تلود ۰ یدلوا یر 3 زکه لج لاح عقاو بودا ترشابم هک مظعا E هدع

 وخایو ثكعا كنج ه روک 4 هیلع گو عل هسا هنره نالک ه a زسا رللوف هاوخ ربخ

 ر 1 كرل ود شياوب و ا ےک ك یسخق ناب رو یژوک 3م

 ۱ ِِ كج وک هبهسعک ود یدلی وس هلو نالفو یدلیوس هب وش نالف زکییا هبسوسو
 4 0۳ و ۱۲ راک دا تاناسفت كر هتک نا ہل وس هدبونج وک نوګا و نان لب وس هدسلحت و ۱

 دا زح و الج رولوا رهظم هب هیهلا هذخا و نالت وس بودا ےک قح ۱

 هلن ول و وس هلهجولوا جد هدساحعو زک هسا كح هیلب وس لکش ه هدقح روضح

N ETسا ردیلقل وا عطق هدسلحوب قج لیا ۲ یکنح  
 د ردلکد نکغ یسلریو باوجر رکید هقشب ندنرب كاوج یکیا دوخایو یسلوا
 اشاب سلحم راضح هلج ا ربرقت لامع + لکد یلاخ ندیکیا لمحاب

 ی : ۰ ۵ راکفا



 هلاوح یدنفا الم قداص دز رع یسیضت ا هدنرکدتا هج وت هبالګ ارد زکسیلطت وس

 ج جار هبهب رام هطاصم هداج یک 1 رظذ هراذعا نانلوا دارا راد ES و توا رادتا 9

 نینملاربما راز یدنفادجا هداز یتفم یسیضاق لوبناتسا قباس هدنبتع یسعد رون روک باوص یآرو
 ید ود یدل وا هلو نوي هدام وب زدافنم و عیطح ًتطابو ارهاظ هن صاو ا ا زیهاشداب نالوا

 هدیاب و زسیقلطم لیکو كزمهاشداب رس هلرب هجوت هما ردص لرد ردلکد نکم یعوقو ضي رعت
 كح دا بدترت هب ع ةعدتمرب هدننیمز زرد انعطاو انععع جد و كروس هسا 4 ا یآر 9

aعجار هب هلج زع رو هللا دحا و ار هدامو رداکد زوس زوسو یدنفا بودا هلام مظعا دا  

 هسا و كرازس هسل وا نددا ود قجهنل وا حطق هل ز زعآر مبو كهاشداب ا ا تحصمر . :

 هيلع تلود لاحرو رایدنفا اا۶ سیا قجهنلوا عطق هامون تیام و ىدا زاک مزال زکتوعد 3 1

 ولت دیش هتشسب ندقدل وا هلل و هدام تعمط رد وا عطف هل راقاتفنا ا اا را

 . هلیقافتا هلج عقاولاق بودا قیدصت ینآ یژڑکا كراضح هلکمد ردو یدارم جد ۳

 . رايدد ردیللوا ي
 تا و قلاراو E و رک دلا فلاس نالوا شفلآ هلت هحدقا کرم ندهیلع تلود 7 ِ

 نکل ردو أر كریدنفاو هتشيا بودا تردابم همالک هنب مظعا ردص هرکصندقدل وا مامت ول را

 هلن ردد رحلت ردهمدقمرب 5 هنن زاوج مدع كرفس هلا لاحو بويعا عطق یشصع زار" وبشا

 بابساكنج بودا رادتا هاوج اشا نادوبق هدکدد ردنیآر قافتالاب مل هقاب ردکحلب ریو هدسلشو
 هد راع اا ردن ول .لنتکره یک کو و الو تنش تا

 یتسهدام عرق هدم اقالم هلي رجلا ریاکنا ردیلعاهظحالمین و هدرمالوا ردبجوم یهکلهتو رطخیدصت 3

 یدنشعد ردنکع كعا مظت هلا رارقا یتسلاق هدولهیسور نام رهیلر و دنس ندهیلع تلودفرط " ا

 روس ول ردره هنس وعسوع مدیا رب ار ا سل ك بودا تیععل یدنفا هداز , یی ن کیا رد 5 1

 E هردغل هلس یطاعلا ا هکلب نوسروط هل وش كمالر و دنس تولوا ناجم نکل یدتلپ وس 3

 یتسفل واریخأت ند نوا .ش جڏ ًاملعت هربح كح هلک ندهّاکناو هسا رف رد ا نادوبق ردععع یعجدبلوا

 شب لزوک كد هرح ۳ یدلىا ناب یتکح هیعهدیا ربخأت هداب ز ندنوک چ وا هدک دلیا دارا هعفد جاقرپ 1 9
 لنعشد یدید كدا دعت یدوش هزککحدر و 0 مکیدتسا یدنس هدنل ولح هدعو مدا رص ا ِ

 یدنفا ها ءاطع دجا هدا ع یرکسعیضاق یلیا مور هلکمرردسک یزوس ود ردهدراهجرد و یرورغ

 هنکج دیتا ترشابم هفیلکت رخآ رب دعب ای هدنروص یکیدلر و هب ولوتسوم دنسو بودیا مالک ادب
 تكنرلتل ود هماکنا و هسئارف زونهنوسروط هل وش تلاعک اهاوح هنسئد رر و لک لود رخآ رب 5

 هدلاح ییدعش كعد للوا م ولعم یاب مدعو تاس هدن زو س ا هدک دل د یدعا لوف 2 ییراطسو 3

 یرروط هدن زوس ك رويدا دھعل ی هاذ و رود ردقو رب هرکصخدن و و رده و یساعدا

Eرگ یدلنند رولب  

 یدا ل رک قمالوا زوسوب ا ا تیا ور ندنسیچلا رکنا كناشاب نادوبق 1



 هیقدوب ۳ سس تار کت زانا یو یدیراطخا كنولاینوژ
 یوق لومأمى هلړدشک هلا توکس كرهنلر ودنس كن وو یدنا تګ ر ةرکاذم ناباش هکوبلاح یدک

 ٤ تلافک روستو رک هنح رشت كنسارو هسیاندنره وندن رالفاغتد وخاب ندنربتلفع توان و یتاوآ

 1 زده قا یلهشیآ و هجرابق زس بودا مالک "هداعا هن یدتفا رکسعیضاق هلکعا لاقتا هن

 هیچا ود هارو مک هرکی لهریو هزس یدنس رولیهلک داقعا هلهجوت هز یدعش زکیدمروط

 حوا فب رح ا هن نس یدتفا بودا هلام یدنقا هداز یتفد كند هسالب وس هعفدر

Eنوکو ىدا قحهلوا رظتنم هاوج ینوک هبنشجب وبشا یتح روید 3 تاوج اب دنساب  

 ردقو یکیدتا رص كنیچلیا یدنفا سر و مظعاردص هدکدید مرو .دا بج نب هن ربص ردنوک ترد

 ۰ رایدید یدعا روصق هدلاجتتساو لاؤس بوردنوک ینناجرت ینوک یلاص یستریا كن ەملاکم
 . ردسهتم ید كدنو ارز ردنرد چ وا ردلکد یکیا نعد تورد سک یزوس اشاب نادوبق

 ۲ ارح و آرب ندیلیا مورو N هدنروصو ۰ یدلیا تیعت ه یلوقس د یکلم ناتسجروک
 ۰ یدد ردراو رمد ترد رضاح هدوجت

 هدنادیم یلاح فعض كن هلع تلودو هل و راند هتشيا بوالشاب هزوسیدنفا هانب نایلس

 ۳ 1 :لنعشد E هیوک لاوخ راتسو تم وقت متع دلا ولرو تو هران و

 و یمهریخذ كنسيلاها لوبناتسا و هست بوط جافرب بواک هنجراخ كن زاغوب زکدهرف یسیک هعطق جاقرب

 هدرضحا تقو هلو رولوا رحم هن یلاح كلوتاتسا هسا حطق یزم هربخذ هلغل وا صح هزکدرق

 لاق لیق ولردولرد یلوبناتسا ود ىدا هلو یدا هوش یدا هایسراککا نکیا هدکلک یاب هربخذ

 ۳ 1 یکم TE بوغارب ییهبرفس لئاوغ تقو لوا یلاعتهقلب اذایع راروب هدا عا خا
 a ۰ یدید ردکمروت هلص یشیاو یسولریخ كنوب مکیدلی مب

 : 3 رع دوخاو كعد نوسلوا رفس مداره ےب بودا رادتا اک راک مظعا ردص

 ٠ سا ردطد یاب هت ناهج مردابادق هدنلودو ند روضوا زاو ماحرب رذکد "

 و 2 ا ۷ و س ناه لرد ردراو لاقحا قلوا ه ا ن لوا ل
  راک لوا ندب ۰ یدلوا قحا هنتسرپ یلهلک هدنسم وش نب لکد لم ا دا
 ا ۰ ار ناسا راس دغا ترشا اعط هیهرفس تاجراد 3 باا ل
 و ۳ هاب وا زسهدسلحت و رک هلج ریدطا كرادت جد هریخذ هنادرب هلیمان هبرفس راخذ نوچا

 او قددصت راضح هلج كحدد . یدیمش وا هّسهل هلحر هرخذد هبحر هدراتفو مدل وا رس

 _ قرص راهنو لیل مدهروط شو وربندنوک ميدل وا ا تودا لا ةداعا هن مظعا ردص رايدليا

 ٠ ۹ مدلیبهدیا هسهت و كرادت یه رفس بابا هرم نالوا یمولعم دازک هاج كردا رادتفا

 رور نوم یودرا هلیسهظحالم رولوا رفسو هفارطا لوا راسو هرللحم یراتدل و لرارکسع مس
 كل ردنوک رال نالک مزالو هن راتیعهراغوبشاب و رارکسعیسو یدنل وا عج رتاخذ رفاو هرارپ كچهدیا

۰ 

 اصدا تب e یح یدل ردن وک تام وب وط هب 4 را و نوجا



 ظعا ردص هدک دید م ردبا هدافا /

a ۳۳ eo 

 مدنا روصو هدناکر ادت نالوا یسیداع ناکا توعد a زوس د راب ریظعا ررص رد ولعم كن هلج

 نوسرب و یعالب یلاعت هللا سیا رشود هندیق یسارجا تبناسقت ود رایدلیوس هل وش اکب كيلیوس هسیا "
 هدانز ندنوهدتف و و یدل وا ۱ لصا دلرس قرول وا قافو نایزکی راصح هلج هدک دید

 دارو قحا زم اکر ادت هدتقو وسا تودنا رادتا دم الک دن ها ردص رایدید نم هل وا مادقا و
 دا

 هع رز وا ید كعا راعشا ههل یغلدملوا فاو ردلک د یفاک هند اقم نکل تولوا هد: س ر

 دار ڭا مراد وس یس هک رعوط مع رافا بودا فاذک و فال ود مدروک كرادت یلک ردعزال 5

 ۰ یدید لدا عطق هروک کو یسلحم 0

 و هل زوک و هک رع وط یدشره رس بودا ترشارم ههالک یدنفا یحش ناعلسلوا اح

  Eهلاقم یدنفاقیفوت و یدنفا هدازییفح كحاد ران وسو ود ناب رایدنفا الع نساصتقم ردولغاب هتعل رش ٠

 هسا هدام و ردفوف وم هغل وا مولعم یتنکم و افعص كن هملع تل ود ال وا یزاوح كن هطاصم و هن راح بودا 1

 تاص وصخ اب 9 فعرص بودا ترشانع 4 اوج مظعا ردص هدن راک دید رداکد ی ولعم كالع

 هو سا ردن دن ردو تابسا ظعا هک یص وصخ هز ال وا یدلاق "یشرب مو یدنلوا ناب ناک ناک

 لرد ناو روف ٠ ییدع یدقا رادرفد هلکعد نوسنلوا لاوس یتا راد رفد
 زکسرد ینا رض بودا مالک "هداما هنن مظعا ردص یدید ۰ ردبلاغ هندا را ینراصم كنهیلع

 CS موبلا هد هناك رض وس ردهدنو ځد یدنفا یتیما هام سط هاا

 اغ ود زکلاپ هروک هنسهدافا كناشاب نادوبق جدل و | رول هلوا غلاب 5 تلب ید یا

 ردهدنو یرلاغا راقاح وا هتشا هنصوصخ رکسع لهلک ۰ رولوا قلوشراق هنفصن قحنا كنفراصم ."

 . كيبجوا نواو یرقدلا هقا لد هه رعو هرکسع كرنلوا رومام هحارجا یتیرکسع اتش زونه

 و یعیدنل وا لکا یسادعام بوراو شورعڭىترد هب دعلق 0 یجاوم كن رای وط ردت شورغ
Eیدل وا مهعنم نددغاک نان وف وا یدعش  Eیمازح هّتسلا ا ےک یرشاہم قاحوا نالا لد 9  

 هسیا زع رانعشد حاتح هتقو نکل ۰ رولو لکد زاوب ماظن هلا قح فطل رنو و ۰ رونلوا ارجا

 ناصقن نوح شورغ كب جوا نوا اغا اباطخ هیشاب یحوط « هرکصذ دک دید رد یک

 هنابک اح ت ودا e هاک او ربح یدلردنوک ہدقف و ےب هاو كعد یدلا ےک ینیروصق یدتیک

 هب رکسع هطباض ورن دندم هک ران وسلشیا هن رنو بودارادتا همالک هن م

 یرهکی کف ۰ دنماظن راروناللوق هجهل وا هسیا رلیدلو لکشهن رنو شلوا دساف

 و یرلنو حاتح هنو نکل راویرلتربغ كني راطباض و یرلاغا قاحوا راس كرکو كنساغا
 ها ٠ تراج هک راو را دلو نر اوا فا
 1 ر ےشا لزع تولب راط نونیاهن نرل و یا یا ح وا لهلوا اغا سقيا

 لزع یو الاو ردا یعس هللا اشنا مل ەدنا هب رک ینو هدلاح یکیدع جاتح هد ر مع هلی هن لاح

 هتشا هنلوا سابق کو جد یروصق ردقوب یسهنافو یمانعم تلزع ه رهلالبق ن 1 ردلکد یشرب تا

 م ا ردا ماو ارزو قحلوا خوبم جد کد کک ب و ید لاح 4 رک



 ۱ ۱ و ۳۵ قس ۱
 ارك هلج یا كن راعاخ و فلس تا زیکیدتا باا هل هرز وا قلوا دوج وم

 : ارش باوج كجەلرو یدل وا رهاظ ندنال ضف وسا سو فعص هح رد كل ود ردبم ولعم

 ٠ رايدنفا رلاغا تودنا تاطخ هنرلافا قاحواو + هیلع تلود لاخر هدانا یکیدد نوسلر و ًارظن کوب

 رکسع كح هل هدا هلباقع هزعرانعد ردیمرا و یاصقن و هدایز ردیلکد هلو تالاح نانلوا ناب وبا

 . قوج هد هبحرلسا دس ورحخ كلاع یرایضعب ندهیلع تل ود لاحر هدک دید رده كعا ارادت

 ی یدنفا فآ رشالا بیقن هدنفع یراکدید قو یراتاتم و تاس هداضتفأ نیحو یراهطبارو هطباض نکل

 نک مردنا یس ۵ لی راک دید نیسیمرولس هدا حارخ | رکسع ناس ردە اخا ۳ اا ا

 تاکیدید دد ےہ یکدلی هلوا نکع بودا هاب اتم یدتفا تنه ده هدک دید 0 راقیج هد م یکیدلب هلوا

 دن . رتاتم و 9 ِِِ تال هدادعا اقم و تاکح هل هدا حارحاو یرولو ۱ قاوە هرانعد

 ۰ یدلشاب رذلعت هلکع د نیسدم رول وا دهععد

 كىل ا ,e هکیدید بودا تردابم دسر اغا لعاعما یا یاد ی.هبح بعع رد

 ا یسانعم ا هدشا هلو مرد وس دعاص ندعاصن قدارغ وا هراتلاح هن لدمهرب و تاوحب دی دار

 3 [ ردقاید كد هيڪ راتح ی هتروا ترد ا هيج ردنلوس نالفا ول ريح هتل ود و ند ردف و

 هب هحاصم نا والب سب رم رللاح ردق و یسانعم كنکوب بوكا قو شا هد ر)نسع مر مدا €

 1 ۰ رداکد نک تم واقم ااو كروب عطق یو هدسلح و هلا رارق

 ا هدناررص اا و راج بود را تنال یدنفا دک ىلج یعیقوت
 ڭكنح "یهم و LS لیخر و یتیدجآ :یرلو هب رع هراف رطل وا ًاددحم و یداحا هلا یکلع

 E لع یتیدل وا هدرلف رطل وا كنعشد ۰ ا عدقت هروصضح هل عل وا رر ایصفت یرلک دیا

  صرلو ردلچ دسلا رولک مزال قلجا یسوبق كنج هلاذاعم ردهفاسم تعاس ترد حج وا | هدا

 ل ۰ یدد ردلکد ن . XE لاصار Ce ندہلوطانا ردقو ربح ند رلهدلب یاتما ران و و مورضراو

 ۰ یدتا قددصت ییا جد یدنفا قطصد

 هرک اذلاب هل ااشاب نادوبق یتابعترت زکغیدلوا شعا را بودا اغا همالک یدنفا یرس یتیم هناسرت

 او دادغب هلصف ندنو رولوا رهاظ ییدل وا یهتنم هرادج رده فراصم مدلیا عدقت بودا رفد

 و وضو هلغل وا حردنم یعیدناز وا لا همجندن رافرط ناردنزام كن ولوتسم هدناربرح ناک ندنفرط

 . یخدلوا نکیا ریزورپ صیرح هکنج هدایز ندهلج اشاب نادوبق هتشا روابهر ولا هج قجل رفس

 . ردپسانم كنج هدتق و هل ون بودا قیدصتیا جد اشا ناد وف هدک دید رویم روک ب سانم توا ز وج

 ۱ ۰ یسد ردقو شا ولرخ هدلع تلود یربغ ندیلص هدنابوت رولوا انف یتوص یلاعت هّلاذاعم مهد

 ۳ یی تب هسا هن ییآر زکیرپرچ هدابوب بودا باطخ هراضح یاس مظعا ردص
 طخ زمهاشداب ولتکوش دتشا اا ضدرعت هورعو دیز هلبا لر دقع هدزکیراهناخ هرکص هدیودنا

 در ردا هلعف و لو ریمآ یاقن هرکص بویانوس هدسلح نالوا بجاو كف وس هدنرانویامه
OR9 نا زا ۱  

 دی



 هدب E هدسلح و و دیا ناب هد سل و یدعش هسا E رشمرود ناب ود مروا نک 2

 هن وک ضي رعل هدارخا سلاح و هوش ۵ رص ندقدن | وا عطق هسا وا عطق هلهج وهن 1

  ترغا دوو و رطاخم توعد او علل و سیا رایا عاقسا ینکیدلیوس زوس كدرفرب
 - رایهایس هدکدید دا هدافا یدعم هسیاهت زکمارم بوجآ یز مرا تازاح هسرول وا جد مدالوا

 ردهدنطبض ورید هس نوا یدنا طبض یمدغت یعرف ول ووسم بودا رادتا هاوج اغا ملسیاح یساما 1

 زیرولب هد قیح هولوقسم ندر نالوا هدنطبض ورندهنس نوا یدع یدا راو یعما كن اخ

 دم یه یربغ ندهلیاوسر هاب اذایع هسلجا رفس یمنکع تمواتم هلا لاحو و یمراتبج كوو

 ۰ یدد رول وا یعروص نسحا ندهطاصم هدیاب ون رول وا

 اا یک یتیدل وا مزال عدم هدهیعرش *یواعد بودا هجوت ه یدتفا ماسالا ظعاردص

 هشیدلک ا یاوتف هلوا قفاوم هاوتف هکر دیلغل وا ریرقت + یتفم یوعد تقبتحو ۰ردمزال یعدم جد

 زکبانج ۰ یدنلوا ریرقت هداوعد تروص لاح لیصافت هتشا ۰ ردلثم روهشم یریبعت راررب و هروک
 هداز یتفهو یدنفا بیقن و یدنفا مالسالاحش هدک دید كروب ناب ییسیعرش باوج رایدنقا الع راسو

 یسیعرش باوج كندام هکنوج بودا یدصت هباوج یدنفا هدآز یتفم هرک اذلادعب هدنرنب یدنقا

 ینوها هدنعاقمجا كی غ هکردو یساضتقا كنهربطم تعیرش زکیدلبا ناب ییراذعا كتلودو تلط "

 1 3 ناب رع دسا وا اوا یربغ بول وا س جم اواو هسل وا قجەلىق زاغ نمّوعرب لثم ۰ ردبحا و رابتخا

 سح بویطق نابرع هلا ۰ رولک مزال یسیغتق ندنرتش یل هلا باوا رک لوا دوخاب قلی

 ترش مص یر كنعوف و روس ید هدیاب وت راد ی سد و ۳ رولک مزال ی هلا تاوتا

 ٠ رادتا دمراکیدشا رادّرفد هلکم د رولک مزال واشخا ی نالوا نوها هدلاح لدل وا بلاغ

 : 5 یدل وا یولعم كن هلج صوصخره و ۰ یدنل وا دا دعت ر ذاح نالوا راکرد هدنع وق و روس بودا

 نوسلروب ناب ج د) وا زدن زا 5و ف ر

 ندیمظما ردص لبق ندنعیدنل و هحدیعب یدنفا قعا بود نوسلو ی واعم تن

 رولیوس هل وش زکلوق یدنفا هل و تدرق كىا ار ۶ هدفذتل وا لاّوس ود ردن یدنفا

 "هکر ایدید تودا رادتا هباوج یراتضعب ندراتصح و مظعا ردص كڪدا هدافا و هداما ییمالک ود

 ؛ردرا و نیلسم ردقو هدنابوفو نامطو مرق ایا ردریافم ه هماندمع الوا یسعا طبض یعرق وقسم -

 رهاظ زرولوا شعا لوبق ینتیعر كنلسم ردقو و E در فالخ كنعد هدلاح یکیدلریو دنس

 ۰ رولي هللا غجەلوا هنو یتعیدل وا روده دعشب ندرلن و را و رارودح و ا هدلاح

 هه لب و حس وا هال تول وتتسم کدو کاو فرد تها زاغا همالک یدنفا ره

 ِِ هدنلا كن ول ومسم زکدهرق 0 کیا تسل رس عرف 2 E E ند ه رخذ رادقمر

 هد ۳ حد تلعت نوا الا
 ندهیعرمش ریذاح ا لوبقو ا یتراسا E نک رح دع قالخ ڭا

 یر هعسشد یرانا کردا رومظ هضصق نسکع نکیا یعا ناب یدنفا رکسعیضاق یرلنو هژببسح قلوا

a 



2 

 ید ی ی ولدس وز TT e ا كنيرارومأم ل بودا ناب

 الک و هاب ندنفیدلوا طبترم هفرش عرش هيلع تلود هچرکاو «ردشعا ناي یدنفا رک

 لصاو هبهیلع بتارم یاصقا ولتم یتیدلوا ندهضیرف یسششود یهیعرش ریذاح ادتا كنرومآمو

  یشوسدیولی یهیکلم رذاحم جد كلرناهلرللوا د ودعم ندهینس تنطلس ناکرا د تاوذ نالوا
 یکلع رودح نانلوا ناب هدیابو ۰ ردطرش ییماع كت هعلاطم نان وا ناب لاحر قحا ۰ ردند هم زال

 ۱ اون شف هملومو هک كولا ادور هلزکدمرف هکتوجب «ردصقات لب هسا
 ی ندنغیدل وا هدعرف یرلناعل لزوک لا هلزکدهرق هکلب لکد نوجا یسیدنتص هر كنيلاها نکل

 هتسدح زوک ی وبناتسا هلج وو و ینا ب تسک لالعتسا و دوف هد رک دهرق رد كنول هبس ور هلا طہص

 هللادمم كندسورح كلاغ ارز ۰ردروذحرب دشا نادنج دص هلتبسن هنسدنقص هربخذ هکر دیص وصخ

 یکلاغ هجن لکد یلوبناتسا هدلاح یتیدنل وا ماقها هتعارز ما هلیسح یتکرو ضیف نالوا راکرد

 ق ردشل وا رود رب كوب كى یروهظ اع ودرپ ض راعم هنساع ود هبلع تل ود هد زک دهرق اما زا

 194 ضرع کاو تلفع یهز هلأ رار وطن موا ىلع راضح د یتیمشا نالوا هک وم و كعرو

 7 كن دنفارکسعیضات لصالاق هادبسح قلوا ندهیکلم داوم ص وصح و نکل ردتلصخاتف هلا لفاغت

 ۳ اوا وزع هلاجر ریاس هعلاطم ناصقن نالوا عقاو هدهلئسو ندنغیدلوا یتیرومآمو كلسم ٌةهفیظو
 : : رولک م زال

 : رر زونه هدهسدل وا یک ربق رارف ج لاونهرب راز هدنعش كلر و لس دساا لاح هن ره

 E یتفیدلوا چ یی ساج هدلاح یکیدعت بودا زاغا همالک كب انك هلغلوا تتشنم رك بویغلوا
 س هسا رولوا ربک رارف دس یک ییدتسا هب ول وغم هلا ارا قاشا رها دم هلس ز ر۶ رب

 3 .تاکرادت و تادح رس "4 وقت و 2 us ےظنو هنزځخ رثکتبویفل وا هظح الم یلیمکت كتاصع لبا دا یا

 . یزعرکسعو زسنوقو زسکرادت ادعا یزب ارز ۰ ردبجاو قفلوا مادقا رادو لیل هب هبرفس یک
 هک وا رییلعا یس نمهلج راردا ترشابم هناشلکت هجن رهن ید ه رکصندنو و ستار

 طورمثم ید هبضقو هدنرارق یسلرپ و دنس مدیا لاصحسا توق كج هلسهدا تمواقم هزمادعا

 3 ۰ یددردیلماعا نظ دوم ص یوبو ردیللوا

 یمارو كنساعدم هدنکیدید ردبلکد لباق ظنت هکراتمر هلبا وتسموش ابع یدنفا مالسالا میش

  ییدظد زا لوبق قش یریغ ندنراقش یسلریو در باوجو یساطعا كدنس نالوا ییولط بویلوا

 هدکلر و دنس قافتا كن هلج یدعت الثم ردیلل وا ینعم هکراتم زکغیدروب هکیدید مظعا ریص هدهرص

 دن رفت بابسا ةقاك بولیقاب هزغاکرادت یک یکیدنلپ وس یدعش هرکص ندکدلرپ و دنس هسیارلیا رارق
 3 0 )وا شلوا هدنتروص ا یر و تكلیدعت هدقدنل وا عاقا رفس 0 ندقدل وا ام دیک

 ال وا ترابع e عرق زکلاب رلهماندع هسنلوا فیلکت هکراتم هولوتسم هدب ویل وا هلیو اما

 ۰ رواک مزال قلوا تقوم ید ۲

 نکیاروناوا تئارق ًاررکم هلکعد راو تئارق درب دنس وش یدنفا یر یی ىلا مور.



 راز 0 مظعا ردص e u ود e هن و یدنفا ی ا el قلاق

 در نزد 1 را و یهلع ن نکل دفرت كنديلع تلود الاح رام ۳

 هرز وا قلقا تسرس ران اا ها دچ رابق هکنوح تووا تردابم هل ص4 ادتک :

 رایجرطح ناک هدنتساب ر كموحرع یدنفا دخ و رع یواح یتساشا هدقلناخ كارکتهاش رور ا

eنوا قاتما یر رص یداراو یدآر تبار تهاش ا  
 فیک انس قباس یسعلیا _ یجد دعفدر و افا نیعاسا موق رم هدنبحاصم یاننا هرم ردنوک یزکلوق

 هزابا نالوا هدنسهچآ رب كنابوف هدنروصوب ردرلناخ كشاوط نیک قابلق مولا ۱۱ ىلع یرناخ مش

 یرافدلوا نک اس هوم فتا وط و لماش و یراح یک كتناخ عرف هفناوط هلاب راسو نی ارت رج
 ندر ناخ راحو اوا لی سرت هو د وص

 قرەنلوا یر ص وصخ و هدعب ریدتا ی وعد ود ز راک مزل ص , هلخا دم كن هیلع تلود تونل وا طبض 0

 عقاو هدفرط ورو ندنرنایفطو تواقش كنسهشاط هزابا هدتقورب هکهل وش ۰ یدنلو هدنګ رات ا

 یاح ناو نخ عرق یرلتمضم عفر لرد و تقولوا هفت وا تیاکش ندنرلیدعت در تلاع

 رق رک من ینفعکلوطانا كارب دللاراشم ن لاو لیفت هلع
 . هيلع تلود او یدعت عفد ك سیلاها ردسک یسهرباس دالب ا تلود ا لخاد

 هراموق رم یک یتیدنلو هد رات روکذم تیفیک هلفلوا شعا رب رک ود رواک مزال قلوا ندشناح

 دنسود نوسلاق هدنفصت هيلع تلود هروزم لاح یدعش یدیا رشفلوا مازلا قرنلوا مالعاو نایب
 ۰ یددردهدنفرط هيلع تلود هموقم عضاوم هذه ةلاطاو ردینبم هتلعو ا هدروک ذم 5

 ندنعیدلو ریحان و رارق ر هدام توازوا ساح لا تالاقم و تاثحابم وللئمو حورمشم هج ورب

 نوسلریو یمدنس كيليوس رلغا رایدنفا بودا باطخ هراضح رارکت یدنفا بیقنو مظعاردص ۱

 دنا دن رج ردا سا ا ا هد ودا توکسر ید را
 نیس رد دن یدنفا هلرب هحوت ه یدنفا یضشف ناعلس كرهد ردقح هنل وا ج هرزوا یتیدنل وا ناسا

 هلا قیفوت ها رغ تعیرش یلاح یاضتتم یدنلیوس لزوک ندنمد یدنفا یطبف ناعلس ( های هن راکدید 2

 یدنفا مالسالا می هرخالاب رایدشلیوس زارب هدنرس رایدنفا الگ كحید نوسر و تاوح رایدنفا ع 2

 بابساو عض كن هيلع تل ود یدنفا یتیما یوتف هدکدید نیسردهن بودا باطخ هیدنفا قیما یوتف -

 ید ا هداز طعم یدد رونلوا یوم هطاصم اعرش هدردقت یعیدلوا هلو یسهجرد , كەرە

 قیدصت ینآ جد قیما یوتف هدکدید ردیلگد هلو ید هلم مکیدید مب بودا قیدصت یقنیما یوتف

 ۰ یدید رد راح هطاصم هدقدل وا هلو لاح و یدتا

 دنسو زک هلج زکسرید هل بودا لاّوسو تاطخرر رر هراضح مالسالا ےس هلا مظعاردص هدعم
 تونلوا رارکت هنو رایدد »یطار هقشب هتشب یسهلج هدنرکدید زکسمریضار هنسلرو هبولوتم کک

 ردپسانم هجهل و قافتالاب یسهلجچ كراضح هلکلید-كمد هل و و هلیوش هرکص كيلپ وس هج غوط



 1 لوا ۳ ۰ دنف هوط ۰

 درولوا لزوک هسنلوا عفد هداموش هدیونل وا داربا هبیچلیا یسلوا غراف

۰ E هدنعح دساا ۷ هومن کر هدا هرمط EE 

 كصید رداکد قح قیالو کک ندرندنحا نو ترا یسلاح نالوا

 ا یربغ یسلحتو ےک ره یجداغا یشاب یحی وط ۰ رلیدلیا دمعت  Uولا ۳

  ESوج + . یار ما هد بووو دکاق هدعب ۰ یدلبا را

 هک لیذت
E2  

 اا شا 2 رخ تالا ضا ر 5 کا ثاساحت و دما فصاو حروم

ِ 

 EE e ۱  رولوا یر هدر ر

 ۳ ۳ a i یراقدل وا دصرتم هب هناپب یندا قرمنلوا

  هدربدقت تم دیعت ات ِ د ردن هلکعا تداصا ا سم

 رال وا رصاق نی و كرد كنهدساف ضراوع ندا تباصا هکلم تاد تولوا ندنلسق

E uو را 0  e 

 ر ES 5 رو دف" ط ورش ندتفرط شد رق ددانص هد

 رص ال وا ىلع ترضح E هتشو و هنس هل ماعم و روط هن ابدای تاسفتلاد وعییم



1 9 5 E O 
  ۳ 2تد وع ههر ونه دم يلا دعب و سا سوک لمح ی ور ندیهاستلاسر فرط هدر دشا

 دادرتسابقاعتم نکیدتا ترجمه ه هندم ندهکم بول وا فرشم هلا مالسا یددیسا نةشع هدقدلروب

 صارب یوو در هدلاح یال ۳ كعوقرم هرنلوا دراو ندشی رق بناج هدننعص شا
 ندا ِ هنو طبر لإ شب رف ةشاط جد هدنارحالادو و شلو رادخا زیلصا براش

 كنتلث فالك نالوا هدهرونم هندم حراخ هدم یرلتصج قب رفت كن رهلسف هرازفو نافطح

 اسایق هنسلوا شلر واضر ند وب فرط هنساطعا عوطقم هجور لاس ره هنده ود مھ نیتلبیق

 رهظا رع لس ف لوا رسنا تشک یا راستا هرو ها كل توت

 كنهيمالساةطخ و قلق ددعلا ثیحنم كمارك باعصا ىعوقو كناتشکو ۰ ردسمالانمنبا و سعشلا نم

 هسرونلوا شازنعا داما ود یدا یرورض یرابتخا یثان ندکعا هفداصم هنامز یعسو مدع

 هلل وا یهتنم هک نوا قحا اقم عم هدرافنتسا نیح بویلوا دادعالا زتکتم حد شیرف تیعج

 لعمصم هلا یهانیتلاسر ترصح هج وت دا ن زسعل وا حات * كعد رش فیس لس .یراتیعج تلشت

 یربره هدنیلهاح مایا و نم زک راب رامچ هد دحوم فرط ص ,N یک یرلکح هل هل ا

 U لص iT تما ےلعت ن رکیا ضاح نیلسم لاطبا هك لداعم هرفنكي

 ۱ ۰ ردشل روس 9
 ی دن رز وا تعاطمسا و تردف هع رش ماکحا ۰ یدل وا مات هدا رو درص الخ كفصاو

 دنکحهاک مزال ق ل وا راخا وها E یکیدل وش ود دنتسا را لکشم صا یکا هل و هلغلوا

 تويە الع ید قتردق و توق هحرد كل ود ۰ رلدا تداهش جد ره تابا ور نانل وا رک ذ و

 حل ر و هدنص وصح كنح و ترج ندنغیدل وا هدام یکجەر و رح ڭنەرخ لها یسارو

 نالیروک هشعاطتسا و تردق هلیبسح قلزسءاظن نالوا راکرد مدهیلع تلود جد هدانناوا رولک مزال

 صعب و هنکیدرپا لزل هلبا سابق هنلاثما ضعب طف ردشاک مزال قفل وا جج رف رط هلاصم ارظن هناصع "

 یسریدشوک هلا تاک كل رهیلر و دنس یسهدام عرف تقولوا ًارظن هنکیدر و ربخ كناعصا ی 1

 ررویص مایا هکلب تولو ۱ تیتر هدننیمع تار قیلکتو : كنولهیسور ارز یدآ ۱ ا لباق 1 1

 ییسهنارورغم و با رادع E تر او اضر تروص هلا ت هدب ودنا طہص یتکلع هج ودر

 رح نالعا نا ود یدلر و لب ندنعیدل وا ش 2 ا دا نوا قعوق هب هع ورحم ترو ۰

 ِِ درب و دامس e | هزلکنا هيلع ا .یدآ یشر ج وک تیاف ریس ود» اک و ها ور وا یسځا 1 1

 : ۱ هو ا وا تافتلا دعس وا نکیشللا تسا ور هدسلح اشا نادوبف ی زکیدید ردنکم ی ل كلتحصم

 هدرا وراقو هله ردنشفلار هایتشا هطقن رب هدنلابخ هطا رخ ڭكفالخا: یسالارآ هراجرب کو دجدقا

 ارقا ود ضعل لباتم اک وب نکیشُ وا سح هحدقا یراقافنا 0 9 ٠ ا



 رک ی 4 وب قلب یا دا یر ردوو اا هدنهدل وا یر

 1 ریو نالوا تاو د هک :ویلدیک هلوب کیدا لو قوس 1 ی تاحما هد هح راخ

 ۱ ۱ و ضعب نالوا. هد را فد هسا وا یرلهب وف کاو ع

 ی ا 0 کک ی ٠

 ls a ا دوج و تابا هلو جد قرط

 2 ا تب تلم عقاولاف وربندن رود شا مها رپ داماد هحرک او رولب هل وا ل لثاق

 عاد .ثالرورتت کرد هد ِ هکلب تونم وا هد راس هد هسا شا وا ضراع

 . دارفا | هدیودا < سوت تر ردشل وا لورم یس هح ودم تفص كلرورب .

 E ا ردو 8 كعا دانسا | و

 رکسع بولوا 9 یتانص هفک نالوا مزال ل ف لم ولناقع

 ا ەدە رح نونف تاسلک و یراتکرحو او تعرسو ا

 e هکلب بولوا نا نالوا سو تبثم هدن رظن رایغا ورا یعیدلوا

 نا رو اما سماو ی :ر قبل وا ضارعا هقشب ۸
 ووا مھ رک اسع هلکنو ن کز بد وک سورزفر ید كندالع و تعاصت

 هر و دنس a u دره ۰ ردعجار هنا وذا نالوا تنطلس رودا ناردم و تلود

 هدنو N A اوهداب كب ول هيسور یعرق ملقا ر هحوق قحا هتشب یمهدام

 e کک ریققح ۳ کک ات ۰

 اا كنف ط دنه دتشب ی دیلس TAN جد

 e 2 e کک کک دجورآ

 2 ناتو دوف ا نالوا قا ا )ود دفن ا

 ا

1 



e ۱ 

 تایم را دنا" کا ع نکرولک قمزاب ا طتنم ند هبلع تلود رسم دعا لا دام

 یرلتروص مازهناو تدب ولغم هدربهب راح نالوا ناو ندنغیدل وا ریذب للخ ید یرلماظن یسا
 ندنسلوا ادیب كنسات ود ادعا هدزکد هرق هلیسمک هنلا ولهیسور كمرف هرکو ۰ یدلشاب هکشروک

  eیدلوا شاک هعوقو تاعیاض لو كب هجهیلع ۰

 قمالو روصق هنس الکو كنشولوا هروک هراندبا هعلاطم ییهحورنشم اهر و یلصاح

 هز هد وقلاق یر كرلنا نکل ۰ ردلکد لباق كماعا فاّربعا یني راطخ و تلفغ راثآ نالوا و

 هب دیگ لوصاو هیلود دعاوق كنيلع تلود ٌهیجواخ تالماسو هنهظنت نح هلرکسعو كلم
 یهیاشم تنطلس بولو تصرف نعرلنع ود ندزبتیدل وا شماعا ترغعو یتس هنس هرادا ًاقتبطت

 هدن وب ا نعط ود رسعا رادهنخر هترو  eتلود روہظ تیاد قحا هلند ردقو

 زویکیا یللا زو تلود یاماو ارزو نالوا یروریتیعر مام لفاکو یرگسع یاسور هدیلع"

 بارخ کلم بودا دادی و ران لاعشاو دادبتسا هلنروصرپ یربره هدهس ورخ الام ورد هنس

 ةمزال جالصاو جفت هروک هناحاو م کج تیام نه شعار نا نالوا یراعوت یهعنو

 عفانم یکعا تعنام لجو نخ داحالا ىدلو هنذاكا كناماطن ا ول روما

 فئاوطو هایسو یرصکب نالوا هما رگسعو ندو عن
 ند4ب ر ؟تسع تاصرصح هرز وا قل وا تنارغ تا تواب زو ید رام دق ماظن جمال وا یار 5

 هنسهح رد قاتاص ا یک هعطاقمو ماهسا هدنندی ون وش ناطداص تانییعلو هف ولع و تا ناو

 نکم رمت ایا هلبسل وا شد روک ل الخ هن الص و یرور, تج صلاصخ كا رالاحو و شک ِ

 ع وا یی یفیدلوا هدیرابلا ةجر هيلع یناث ناخ دوم رود ندنفیدلوا رسیمو 0

 دوسخ هفالسا و دوعسمو رایت هلتبج زکفیدنلوپ هدنن وا رصعو یساحاو مده ندتتاسا

r 

 هب ربخ تاهظنت یرفدروب سدسات كن رتضح ناخ دیحادبع ناشلا لیلج ناطلس زکعیدل وا

 قحا ینموزل هلرابشو هدراتقو لوا اهد هکو لاح یدبا حاتحم ه هیلک تمه یکه رکسع تاقیست و

 یدا رززعەدا لابلا ینام فشک ندنسوقروق ناح ید رانا بولیهدبا ردقتو قیدصت یثک جاقرب

 هاطخر زج تویلوا لامو ناج تينما کک ت نامر كر یر

 ا دشره تلرمتینما و هتشدا . یدا ررر ودا ۳ هر خا رفس ما ی ہم هازتقا فرص

 هنشاب كتلود قرەلوا منأم هنن رععباب هشیا هلا تلق روضح كنهيلع تلود ناکدن و یدردشلانف

 شلوا لصاح قلارارب هنرزوا هراس لود كنهيلع تلود و یدلوا ببس هنسلک راتک الف هجو

 هرزوا ناجا ه ثب تعبطو كرەلک رورغ عیطلاب هتل ود روما یابل وا « I شا نالوآ

 هننابقرت و لاوحا كناباوروا لودو شاروت وا هج هل وش ل رولاق قاب اماد هلصصسم تابلغ
 نوسروط هلبوش قماب قافتا هلیسیضعب اضتقالا یدل و كللا بلج ییرراکفا و كّعا فوقو لیصحت

 یعل هددعقان روما صعب هلرب تامو ام تسک هباب وروا لاوحا و زا لت هل هدعلا اق یتی رایدرقل ,

 هیم رسا تعل رش ندناماظن نالوا شا وا یرلتوق و تاج تعاب رانا هد هب تس و هیلام و هنکلم 9 روما 3

 ا



  ۲ rهه 0

 و داود تای لتم هکلب و هعطع عفانم بجوم یذخا كن راندا قفاوت ه هلع تلود لوصاو

 7 5 تانک تفو لواو یدیشغا هن رلهدار قالقا هل رظن رشد یعاب هرندا تراسج هاعا یغجهلوا

 ن هلیمامت هلاع لاوحا قیاقد والثم یرلماظع فسا ها رابک نالوا قثرو قتف :تحاص هدروما

 - قردقو دوفن يطع تاشه یرلقدل وا لئان یسدراد كن رتامولعم هل ودو ندنرقدلوا فقاو
  هنقالطا لاع ج یرلتامولعم هح رد نالوا هدنونفو مولع كنسیژکآ هقشب ندنفیدفلوب شاک هبهطاحا
 زکیدقا عفر نوجا یریذاخو یدا رزردا ځاصم بیعصت رانا هدزار ندنکودا نمهلوا رادم هلی

 ارجا بووشود نوچ ی هیکلم تایظنتو زکیدعاب نون یرکسع ماظن بوریدلاق یب یرچکی تعب
 .هدرخرات زمغلدل وا الکو هداندرر هکزردلا هلباقم هلمحووش ځد هضاعاو هسیاروند زکیدغا

 5 ناب شب ددا را هوا ځد كرلناو یغیدلوا مدا زا كب رولي یرلیشو هدهیلع تلود
 .  كنهیلع تلود یپس طق یدلپاب نوسلوا دج یسهلجب كنهموقم داوم ندمهرکص اعقاو مدیشقا
 راه تماس یتییر رب ی یا دن ردا و یتیفک ناتو یراهرکص اهدو ییسهدام عرق وبشا

 1 ها شالوا نکع ام دقدغوا لوصا دده بوجا ییزوک كسکره هعظع تارضم یغتیدلوا

 ۱ ات لصاا ردیمولعم كناب را یعیدل وا یرلهیضق یسلوا روبح هفارتعا كماوعو صاو

 :ییناومو رازس ردرابش نایلوا نکم یدادعت هحناهدو رنو هتشيا ییابسا لزمرابتخا یراتلرسنو می وا

 . براح نالوا زمناکو رم مزب هکردل وا نالوا مزال هرازس طقف زکسزمهدبا ریدقت هلیشال ندزککیدمروک
 . ندشلوهسوتینما زکعیدلوا لئان هدناخ دیحادبع ترضح ٌهیاوتلادع ٌهیاس هلتس هنامز واو ندلاتما و

 ۳ ۱ ربا روسق هدرد ارز تلا ات و تافام ربچ نکما ام بودیا هدافتارپ ظ
iج و روذعم هدردق م هدن دنع زکفالخا زکه سلا ریا ررصتم هد رکنادخ  

 ۱ هت n هر اعم هدکب ج وا 1

 یو دو 4 هاو درب تو سر تای ی مد كم دعم ءادنسس تروس یکیدررو

 ب سس قغ وا اهل یسهدام یجنچ وا كنسهماندهع هحرانق و یرلهدام یحدرد و

 ست و كن هیلع 3 هلرساکلا یعدق یسدعلق یزوا هسا هدنسهدام یحصج وا كنسهدهاعم

 ار ظذ هنکچ هاک زال قفل وا اغلا ید طرشو هلیساغلا كنهروک ذم ءدام قره وا حرصم یطرش

 3 یشان کا وا رطاح دراو ا هاعدا ًادهع ییزوا كردبا هتشر رس یو قلارا رب ولهیسور

 وا نرو یتاجر هسور یرسفو حاصیا 2 رهدام و و یرییغت لز هععتسم ربع و هب ظافلا نانل وا رکد

 شو ینشدلوا حراخ ندنرادنقا هدهع يهتف رفت دنس تروص هدقدنلوا ماهفاو رابخا ةا
 هتروصو و بودا هداهآ یناجرت هدرنعص هدافا یشدلوا یسفخ دصقم رب لود نداغلا هدام كن

 یزوا تیاهن یتیم ضد رادشقانم و دعزانم لبحر تورا هرا تونل وا هراحم هعفد جاقرب

 ت . یدلی هنل وا عازن زا عفد هلیساسا كنسهرابع



 ی

MF 
 هک صاوخ تروشم#

 هدنننک قوا دارا هرو غم باصصا نار یتروص هرکص ندقذنلوا جش روک دم دنس

 هدنسهط وا كکب اد یدنفا هانب ناهس و یدنفا یضیف نایلس ی.هبساحم شابو یدنفا یطبف رادرتفد

 نابوق وعرق هدنبقع ناسا یتکبس یدنفا یضیف ناهس هدقدنلوا تئارق دنس تروص كردا عاق

 یساطعا لمس صوصحو هلکع | لاوس ود ردقحەلوا ر خم هر ا را راو نت ردقو هدن رف رط

 هدناب وق و عرف هم تولب رب و باوح ود رون لوا هداقا هلیس هطسا و یتاجرت هنس ا دیس ور ا

 حرد ۵ لدرس ید وصح قمافل وا ا ۵ ران دنا رابتخا ترڪ هلعل وا ندمالسا لها رلنل وا نکس

 a رق و هان ور وا هدنکیدتا طبص یعرق ول ههس ور هک ی دل د اباوح هنسع د ردمزال قوا هوالع و

 تلهمهامر هرانل وا كحهدا ترعش توردن وک همانناس 11 دع رف را © ۵ ك ندکدلیا ر همان نام

 تصحر هن رانا لاصدا و له ه رالحم یراکدلید ییرالابعو اشاو لا وما هدنف رظ هروک ذم تدم ڭرەرو ۱

 یخدرابضعب ندن رحاهم بودا تماقا راتخا ,یربصعل و ترڪ یریصعب ا راتات فا وط یدیشعر و ی

 لاق یەم ردنا جرد ۵ لس لروکذم دق وا كن و رابدلیا تد وع هس رانط و را بول وا نام

 ا نوا تاقوا هعاصا هلا تاداریا هلوقم وب دعب ا یدتا لولح دوعوم تقو هقشب ندنو نمهلوا

 ۰ ردشمردنوک ربخ هاج ر سلا دیس ور ود

 ا e راد ستم یاضتعم رنو هکی درد بودا مالک “داما ا یدنفا ی دہ نایلس

 هبلع ا ا 2 یرلل رت ج ضم را هدقدل وب لوصح یرلیلطم صع جد" هسا راردبا

 نو تعلاع هرات ابلساا کک هل را رابتخا ن 9 یدتا EEE زکی ولطم هيلع تل ود 1

 یرایلصا ضغ تو < هتد نوسالوا G2 ۵س یرلهدام قل وا زاج ی 1 رک اذم كصوضخ و 1 قوم

 یراقجهقاب_هنسهراجرب ا رانا نوعا و سو

 ۱ تل ود ولت راکد زس وک راعضو و روط ول رد جد ا شښواسڏ وق هدززتسار یہ ردلاعحا بلاغا

 رولیقاب هنسهراجرب « رکص یدلاق ه دنرصرصک لع قحا لاکشا و یدتا لوبق ی 7 دص سولس وق دلع

 ةا رایدم هب د یدنسا در هیلع تل ود ینمامدم هژیتسح قغلو لوبق هدهلصا *هدام دکن وج هلک بد

 : رایدتا را اود كسولسنوق تابلاق ام

 لعل هدنص وصخ ا بؤردنوک راربخ شحوم نو ره ی هبس ور هکی دل د نوح اکو

 یهدنل وا فرص شو كد روکا هسارک اسع قعتمو هيس ور ٥ ص زور هدن راشاب د ودح هدننعص

 رارکت ینجرد هدنس كروک ذم دیق نکیشعا مالک عطق ود ردتمادن یسهصلن كنەدام رخأت هلبا دارا

 ۰ رول وا لذ عور هب هيلع تلود هقشب ندقدل وا دیفم شرا كعا

 ا وشم ا واماهفا هتسچلیا هبس ور لص الا ق و هدام وب هکیدید ب ود | ترشابم مالک ی دنفا هات نایلس

 ات و | رکتدعباعف هلغل وا شم رو باوج هلادر

 یدنس نانلو ENS رو وبشا نامه هلا ندکعا باکترا یت )اد ر ۱ ا ةت ه هیلعتلود -



 ( 13 تیعب هوتسیدعش ۰ یدیغو نمهلخادم هنراروما بول وا ترس اب دن و رانا ارز ردال وا ثمر و

 ۱۳۰ ۰ O تا ر لصالاق ردتاغ نولعر نوشرو ییرالب هلا رها

 ۰ كليدعش هيا ههلباقم رولک مزال هلباقم هدلاح یغیدنلوا رارصا ندنیفرط هدنلوپقو در ككدیقو ریدلیا

 ۰ زروذعم هدلاح یوا ناکما ردط ورشم هلا ناکما یییضرف كداهج اذه عم ردقو تردق

 هززوآ لاونعو لاحرم صوصخم مار بودا هلام یتد 6و لاحرد یدنفا یبطیف ناس

 ناب هسیاراو ترضمر نالوا م روھ ا م ضرغ ردلکد كعد نوسلو مانخ

 . یسدیعرش تروص ه 0 , هلغل وا قلتم هه رش عرش د هداموو . ردکعد نوسقیح هنادم تونل وا

 ها او یسلوا کت د ریدا زیوحم یتلیعر تا ردقو ارز نوسنل وا قع ید

 1 ۳ ضرع ریظعا ر دص روک ذم تح هرزوا قمالعاط ساخ راصح هلکع د ردراکرد ی علف داش دنعط

 ۳ نار هدم رف انضرف ول كندو رادتا هاوج هلمجوو ندیمظعا ردص فرط هدقدنل وا

 ىا هدنرلکدتا هناعتسا امدقمو ا تردق ه هناعا تالیدعش ریدتا هناعتسا ندهیلع تلود

 تاکرادت نالوا شغلوا ثبشتو یمدلیب هنلوا هناعا نکیشل رایج یوتف تروص راد هنغیدلوا بجاو

 هدر هقشد ندنساها هدقلناخ هس والع كنطرش هبقیمح تبلولح كار ؟تهانتش نده رك و هرب

 روشنم بود باحثا ا عرق یارک رداب هلا علخ یار ا رانا ید هعفدو یعدلروک

 و یفنلناح كنارکر دام هدعاکنه یرلکدردنوک رطح هتاعسرد هلیساعدتسا تاشرشت و

 : نوسنل وا هزکاذم هلبفارطا یرارو یعدلوا نکع كمردنوک روک

 سد تمدا هد شش یلفا ا ناعلق هدقدنلوا هدافآ هراضح یسدازاو كمظعا ردص
 ی هناعتسا و هناعا دا رع ن کل هراجه هدنروص یدل وا ردطرش ناکما هدهناما رددرا و رنو اعقا و

 . ناناح ردقو هدشناح لبامور صوصالالع بولوا راوطالابیرغ موقر یسهشاط راتات ۰ ردلکد
 1 4 ندعر 5 هداناوب هلو ندقدل وا د وح وم راتات فقونص قوح ك هد رااح E قاحوو نیطالس و

 تلودو یرلعا هعاشا یتسهزا وا ریدر و هرافک یزعسلج ِ ردراو سوفن رذقو شا ترجه

 د رایدتا زوج ی ملیعر كمالسا لها ردقو جد رد نهذلا لاح ضعي ندنسلاها هبلع

 ا یک وا كنالاقم والو درج یشان ندقلوا لردع یرلنا لاقولق ثادحا هدنتح ررومأم

 هرکر نوجا كعد ا اغصانکل كدلیاداربا هلا تاعفد یهیضقو هول وقسم هرزوا

 ماوع ناس رهاظ نم هلرتقوو رونلو هدنسهطیصم هلاکم هسا زل وا چ هسال وا دارا ه یچلبا

 ردقیآر هننرجاپم رول واش لوا تمدخرب هنیبم ند هسرول وا تحهدا لوبق رک او رولتروق ندنناسل

 یسیعرشهجو كصوصخ و هله ردیلکد لوح یتقیتحو تعصو لوقنم ندنرا ودنک یراکد ریو تلهم
 ۰ نوسلوا رادتا هنسهرک اذم كتشکو هلا راضحا یدنفا هداز قفم نوګا قلوا مولعم جد

 سالاق هدننعر تح كنيس ردقو هسلوا E ا ا رکآ ى اوج کو

 e ۱ ۰ ردمولعم لاح نکل یدردنا زوڪ ےک

 . رارذع هدلاح یتیدملوا ناکماو ردطرش ناکما ءدروما هلو هکیدد یدنفا نایلس یلهروم
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 دم
 یتددل وا ناکا ۱ كس .راصیلخح ن 0 ردرا و ۳ زا ردقفو ندمالسا لهآ هدهطلام الثم ردلوبقم عراد :

 قم ! وا و لده رب و تکو توق هب دیلع تل ود قح بالج نامش ردهلوا یجدرلنو 3

 هل درس هلاتس ود تام صعب دا هام ربع نم ندن رفرط تا وذ نالوا ا هب هل اکم طعف ردالوا

 ندنفر طِ N ید هدر وص یتیدل وا رول وا دارم لوصح لمس و هکدناش دسل وا دار 1 4 یچلبا

 هب هیلع تل ود را ڭكجەدا بر هذن روص لوبق مدع وات هنغح هل وا شوا نابمرد هنا س ود

 2 : : ۰ رول وا شمالوا تا

 ۱ هکلب لعد قحهشل وا هرک اذم هلا ییییا اد هدام و هکی داند تو وا هلام ید اکو

 .یچلیا صضست) ادعب تولی ردشا رارق کړس ترو ص هر اب رد یکیدلس هل وا ن رک هل هطسا و یاجیرت

 متیرومم دسلا رغل وا هلدابم درس یسریارازاب و ارز ۰ ردقح هنل وا س اع وع نوکا قوا هژدابم ۳

 NS والړو كف و هيلع ءان ۰ ۰ رو هدا ناهدا شید توزدنوک رار درا و شحوم ود را

 ۰ ردشمالاق یسهدعاسم

 هب یچلیا تونل وا" حرد زا را روک ذم دق بودا ثحم دالا هن یدنفا یطیف ناعس

 قردنل وا دفک د نداوعدو هدلاح یکیدعا" E هساردا لوبق نوس اردن وک هلن اجرت

 ۰ یدلر و ماتخ هسلح هلا بيسات یا جد یراش بود نوسنل وا دنس یاطعا

 . دىق هرزوا یتیدنل وا ات هدافا هب ودنک روک ذم صوصخ سرت یا هيس ور هدعب

 یوبق هن یکی لوا هدهسدل ردن وک هنفرط یچلیا قرهنلوا تراشا هدنس تزوص هلخرس ا

 یسلکض ارعا كنيعلا و یلیصفت كح نالوا عقاو ندنل .دنا تدوع هلدراب رح یّعج دهیم هلوا ی

 ار دا یعیدل وا تردق هدقدنل وا هدافا هدنراد ور و 4 لاع باب یوک هبعج هدر نرد ص

 ۰ یدلو رارق یساطعا كدنس قرەنلوا وغل O هل رال وا هداداضر هنساطعا هلهحولوا

 2 توللروک یسەشافر یلکو زج ڭتاثحابم روک ذم نالوا عقاو ا تکی ادینک و

 هدنلو كب یسهعلاطم كموخ رم یدنفا یضیف نامل نوجا هللا طقف ۰ یدلوا شغل وا مالک فارسا

 صع ییدعظع هطخ و یک م رق قرلوا ط ورشو دهع فآالخ هد دطاصم ماکنه قلود هيس ور شبا

 ندقدن] وا هاب قم هلا تاوکس ی هبازفا تربح تر رح و ندهبلع تلود فرطو یعیدل و ۱ شکا

 صضصعب لدنسل وا هدلاح یکیدل دنا 1 تعفاوم هد 2 سل رپ و مس یواح یفرسو بصع قددصت هر دعدد

 ردبش كج هدبا ی یس.رعوط یسل وا شمام هنا وا ترا هلس دنحرلصا تب سرا

 "یدنفا قترا ۰ ردشلر و رارق هرز وآ قلوا لصاح هام ی راب ولطم كرەلر و لس هکمادام و

 نوجا 9 جاقرب زسررتط طقف كنسيجلیا هس ور هلهح و یسهاراکتتجو دن القا *و دافآ كاملا راشم

 ` ید راکرد یعحدس هربف و یعح هرم رق یدلاکم

 4 یدلرب و لس هنادش و قالفاو ییبدنل وا هلدابم ll عرف 3%

 یدتفا سرو یدنفا دجا هداز یتقع و شات نادوبق هنس هل دابع دنس روک هل سلبا كيس ور



 5 ق 3

 r قاوق یل ەن یتوک یحسب نوا دل رفص رمش هل رالوا وا نویامه ةمانتصخ راب

 1 جازما اا نادوبق هدروک ذم مو هدفدنل وا راظتا دنم ودق كناشا نا دوق تونل وا تاقالم و عاقحا

 . دشار ۰ رلیدتا لاسرا هلبا یدنفا دشار یجکلکب هرزوا كنا ربع ید هاشاپ نادوبق بودا ریه

 تودلر هم یدتس و شلو هلا تا وادم هدم رح عقاولاق تودنک هنعاب وق كلا راشم یدنفا

 ۰ رد_شغلف هلداع عفد یو هلدابم رادنس هلی یا هيس ور هدکدتا تدوع هغاوق یل هنا

 . رول وا ا (۶) هدرب ز دتس تروص

 را مز ادعا دلت ےل لص و ہک شع د i 4 یدنفا دشار ن نکیاردیا ریهمت یدنساشاب . نادوبق

 یرلکج هدیازارد یعط تسد ه هس ورخ كالام و اما هنافسلکت عاونابویلوا عنات اکو هگدروک هلو

 را ا دل ریشار نامش هروک هزب ردهاشش ی یراکح هد نوسل وا د ودح و ےل ۱ زل وا چ و 1

 : ` ضصرو RSE هک رد قفا رزلررکت كنابسا قحهلو ها رادم دماعتنا دخا و 3

 N هعطق رب هنسچلیا هس ور ندن رادص ماعم جد نو ی دام نادعد و قالفا هداننا وب دن

 ۶ یرقدلوا شعر و لاتشالاب كن رایچا هم و دیس ور مت و 2 ردشغل وا هاب اش عفد ا

 3 باس لاونمرپ ردنس لس عرف هل سەدام تراحت هکی سکیا ندەتلث و یعبدل وا انس رارب رفت 3

 1 جد هنسهب وست و دنکیدتا هر ردقهنآ وب ردنسهدام نادغب و قالقا هکی رکب دد بولو ماتخ

 ۱ شع وا ےظتت ید هدام و هلا هرات اصل و هلاکع ا عب اک هنعبدن) وا راصا ندتفرط 9

 E ررج هکر E (٥) ج ردقمل وا ا عفد هلا اطعا ا قداس

 e ۰ ا 5 هرز وا یهاولد كنهنوق ران دا وع e ا

 2 را همانه دصت هدنح وانوا كنال والایداج دا ردلک ید همان دصت ندنفرط یلود هبس ور كندنس مے رق

 : ۰ رونلوا ناب هدرز یسهلدابع تیفیک هلغلوا شغل وا هلدابم هدقاوق لدا دن ید

 یتسفل وا هژدابم هدیلاع تاب و انا وا شک كن همانهدصت یدل اإ همس ور هدم وق رم ماه

 ارحا هبداع موسر جد هعفد و ساق هب همان دصت نانلوا هلدابم هدنبیفع ی قاوق یلدا و

 یف همان دص كنهدامو یدنفا سر اک هیدنفا سر ینناجرت هدنن اعدتسا ی ِ

 9 هن ناجرت ن قوح بودا هداعا یتاجر كره د رولک-مزال قه وا هلدابم هدمنلب راصح رم

 و یرت كعبارم تولوا تبع توفص دنازت بج وم قه وا هل دابم هلبسارحا تعسا رم كرد تدوع

 . نالیروپ ارجا هدنعح ینلس كنجلا دمشل ندنغحهل وا شازبسوک یروص تدور و راربعا هدن ر دقت

 . ا یتفجهلوا بس هن راتعا طاطحنا كنسودنک قمالروی هدعاسم هدنتح ودنک دعفدو دتسارم "
 . كنهروک ذم موسر هکنوج بوک مزال قفلوا هنزاوم یصقو نسح كنءدام هلکغا و و نای ندنفرط

 .  كرارکسعرسو روتفو تواخر ههروصنم رک اسع وید یدلوا فرطرب رفس هچرک | هدنریدقت یسارجا انلع

 ید هدنربدقن یسهلدابم اسم روذغو نکل ۰ ردراکرد یروذح قلوا ضراع روصقو لسک هنتمه



 0 4 ۷ و

 ید ولهسور دل وا اھا ا یرالاح رکاسع یهدردحرس لاح ر هادابلادمب ارز ۰ "روک مزال

 هلتېج یعح هیلو الاخ نداصعتسا و لاوس نکو دن تیعج تلسی رد بودا اما ید ع و یکهدد ودح :

 هب یرکسع تنشل ےھ هيلع ءانب تولک مزال كلر و هطدار و تروصر 4 هر وصتم EE کە د رادح رس

 لا مور هرزوا قمەلرضاح باوج لاوس ق دراو ندعصح ف رط هدهمش و كمالر و هتشررمس ج

 تماقا هد هفوص نالوا عقا و E یک اتش دی وا ما ع لیعاعا و یسلا و

 تعزعو رورم هنتلایا یلوطانا نالوا یصنم اشاب لیعاعما نالوا غوبشاب هرکسع یهدبفوصو _

 تریصبمثچ *هلاحا هفارطا لبا ثکم هدقاجو اشاب دمع نالسراو هدهتسلس اشاب رکب یسلاو یزواو
 هسرولوا قجهلوا دراو لاّوس ندنفرط مصخو یسلر و تیوقتو ماظن هنادحرس کک یراعا

 یرخاضغرب كنهیلع تلود د ندهاکیاحو رقم ریبغت بولوا ےقم هدنلخاد یتموکح وراق ناکره
 قاوق لەنیا ید ینلس كنچلياو هدقدنلوا ضع ه هناهاش باکحر یریادت ید ردقو

 . ماودر هدشحو توفص مایقلا موب ىلا بویلاق یضضرب یلکو یئزج كقلود هرکصزدنسهطاصم

 لا رطخ "هدام وبشا نالوا كاردا باكا كارت هرهز هرکصندتدمر نکیا شعد ردع یعحل وا

 هطابتحا قرهبلوا ع وع هلا لج هنتقیقح یرلههوع تامدقم یرلکدلیا طسب كنادعا هلکعا روهظ

 هدننب رلصخمم راهمانتبدصتو قوا ًاتتعا هنرافرفت مدعو اقنا هدرادحرس هروصنم رکاسع ةیاعر "
 موسرید هعفدو سابق هنس هحاصم قلا هد هسا شمل وارداص هک ولم دارا هرز هارو هلدابم

 رکفرب یناج الاغ هدنتح ولوقس» كنهیلع تلودو یسعا رارصا كنسجلیا هسور هدنسارحا هبداع

 هبنس "هدارا بجومرب هلغمال وا دعب ندهظحالم N د راب حص ور لرەد راو یسهظحالم و

 قلوا نکو رفتسم هد زر یرفدل وا رومام تلذک رلخوبشابو راسعرسو ۶ هه
 هجو هدقدنلوا ناذیتسا رارکت یسغلوا هلدابم زهمانشدصت هلیتسارجا كنهدام موسر هنن هلیطرش

 جش تیفیک بولوا رودص ةتفايفرش نوا نذا هدناب قفل وا رادتا هتکرحو لع هرزوا یسنا

 رل رود قفل وا رانا ناف اوا موتسر هر ا ا یا
 ECT نا او یچلیا هکنوح ید هدهلدابم موسرلا ءارحا عم وللثم یدل وا

 سس ااا تاعا یک عویش هسیاو بولوا ندموسر مزاول یلاسرا یابروجرب هلیتارفن
 نزل وا نعت هتروا و رادنامع* ندنفحهلوا ببس هدراتتشن و قرفت كنهرکسع فئاوط نالوا عت

 رادنا معو هتروا ررحم هح ور نکا ناکاو بیست یتسفلو طسوا دحرب هدابو قردنلوا هلدابم

 قفلوا افتک ا هلیسابلا رلتعلخ هتنابوسنع و لروک هودنک تولیروتک 4بیلاع باب قرهبغل وا نییعت

 یغبدلوا یضارو یتفح هیلوا یضار هنکرت كموسر یندا هدقدنلوا فیلکت هنسچلیا هسور یتروص

 هدنب رلصخ رم هدلافنا تروص هلبا راعشا نجهل وا باتعو شازرس رمظم ندنفرط تل ود هدنروص

Eیدنفا سرو یدتفآ دجا هداژ م :نادوبف و 0  

 ۰ ردششلوا هلدابم راهمانبدصت تاقاللاپ هلیسیچلیا هبسور هدنارسلحاس قاوق یلهنیآ
 هرکوب یشان ندقلوا لثلاب قوبسم كمربو هبده هرکیدکی هدنبقع تادنس هلدابم ورندهتوا .



e 1۸ ۲ 
 : 4 : یدنفا هداز یتفمو با 27 و ههاشاب نادوبق و هت رادص ماقم ندنقر ط قلود ی جلتا هس ور

 2 ا تا ره رخ ضا قلوا هتناجرت نوامه ناودو هبیدنفا e ت یدنفا شرو
 كناموسر هد همانقب دصت هل دابم هکنوح هدک دنا ضیعو تبلت رت س رادقم رر وللنم دن وارو یاحو

 بور و یعمر جد 6و هسغل وا لوبق یاب ده هل وا لعفنم دن مع صع یالوط ندنسغل وا گر

 2 هدنلداقم تونل وا لوبق ی نان ده هدننعص تشحو عفد ندنهدل وا ر طاخ دراو یسکا کک

 ر ر هده هجو یبسانم او شابو هندن اک رس و E E جد ندهبلع ت

 ۰ ردشفلف ا

 ارز ۰ یدا ررونلو یلقح رایدیلوا شماعا لوبق ید یتسایاده هيلع تلود یالکو ن کی

 "هلیسو هلیسعا الیتسا و بصغ ار ی عماح یسوفن نویلیم قحرب هجزسبرح لود هیسور

 .ردقو هلیساطا و تا ا كلاح و تقو هبلع تل ود اما نما تداعر دعا رم نالوا تالاوم دنا زت

 1 1 رظن و رکلدو لعفنم عیطلاب نیعل وا روبح هکعا تعارف ندنس هه و هڪ رص قوعح

 : 7 ۰ یدا راو ىح كن هبلع تل ود یالکو هدکمرتسوک لاعفنا ربا نوشلاوآ قحجردقو

 لاتا e قوقح رحساضتقا فعص كا یتیدلوا راج ود كن هملع تلود هکهراح هن

 ۰ یدمهسوک هلب لاعفا رار الو الاو دعشل ندکدمهدیا

 یاقلا ف رط و هت رلماعم هلامک م تویسع یهس ور £ تكلا « رکص ندنا ها هن زق

 ۰ یدل وا ردنا راسحا هب هلخا دم هشداآ ره و ا

 1 هکلذف 7

 یسهرمطع تاکرحو هرعت تایل كنهيسور توناب وا E باوخ اب وروا لود هدرلهماکښهو

 هدنابم اب وروا لود هد هسا شلیا سح ولهسنارف ادتالا ینو و شمالکا یتکجهلیهدبا جاتا هن

 لوبناتسا رهشلر هدع رق هنرق ندنفیدلوا لصاح قافنار قجهلوا لئاح هنععطو صرح كن هنرتق

  هکعا هابتناو ناعما رظن "فلاحا هنلاوحا كفرطوب هلبجو یاد جد یرناو شلا هنسبح زوک
 e ۱۱۹۱ ی ول یمن قوا اد هشنارف رک هوش یدل وا رو هدنلاعن تب رر

  كنهریاس للم زمتيچ راقیچ هنادیم هلب و كد هیسور ورندتفو یقیدلوا تیلارق رب رس سلاح
 ۱ ۰۰ کیا هرز ا دادو ها مت واج بوک روا ن الثا هضرعت هنکلاع
 هرکون هدلاح یغنیدلوا هدکعا تفد رظن "هلاحا هتناکرح و لاح كند هلغلوا كان هشیدنا ندننایقرت

 هنسودنک یرهب رح تاکر ادت نالوا عقاو قافتالاب كنول ەچ هلا هن رق دن رزوا یسهلئسم عرق

 هنن رطاخ كنا نیعلواراکرد تدومو داحا هدنرابب هلاهنرق هدانا و قباسلاونمرب قرهلواشالتبجوم

 اب وروا نوت و هینس تنطلس هددعلابپ رق ندنسلنا رادنقا عیسوت هلل وب ربارپ هلیسلوا هدکعا تیاعر
 كرد دع ندروما مدقاو مها یفقاب دنسهراج یعفد كنهکلهتو رطخ نالوا و نو والج هیت

 كنولهراکنا هن رزوا هیقرش لسم هدنییقع یداتعذا كنهطاصمو شّعا لی ییهطاصم هلبا ولهرماکنا
۹ 

 ن ع
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 سگ هو مس
 غیبت هدیکا تادافا هلتروص هام نوعا كمريدتا دب فک نیم رف بنی هلا بلج یتتقد رظف
 هدص وصح و ی ولهچ و توعد هقافتا ینو رتل ود ان ودراس و انایسا و ایسورپ و هرماکنا هرز وا كعا

 هشناصا هقتلوإ تلس یغنیدلوا شما داخلا هاناو ول هتلکنا هد سيا شا تربغ هفمرآ ندهنیّق
 زونه بودیا عیاض یکلام هجو یهداش ما ندنزوب كن هسنارفو ندنکیدقسا كمردنجوک ییهنزق

 قسم هاقالوف بل تیعرو سع سا نالوا شلوا ربع را او ی
 شعازتسا یارسیا * لر هیمهدنا قاتا دقع هلا ترفن ه ولهسنارف ندنعیدل وا ندداوم تكح هلس هل وا

 ۱ ۱ ۰ یدروط فرطی هداب و همنسهقب رط * نالقی ینالقی
 ندنکیدهدیا تراسح هغغ | هنادیم یسودنک هگدلوا دنتسم هنفرط هلکنا جد یلارق ایسورپ ۱

 باو بسانم هک او نالوا کاو هبملع تود رزرو ي
 نیما ندنالاومو تدوم نالوا راکرد هدنرانیب كن روطارعا هچګ هلیلارق هسنارف دوخاب و ندنغیدمهلا

 هدننعط هظفاع ییلالقتسا كنهيلع تلود ىشان ندنسهیفخ ةعلاطم رکیدر دوخاب و ندنغیدمهل وا

 ۰ یدمهشیریک هب هلواسر هلا ول هساا رف

 باب رفظ ندهنّتف ین 1 هدلاح ینیدمهلوا نیما هلمح ورب ندولایسور هسیایروطاربما هچک

 لرد هنا یسهشیدنا كا روبح هنفافتا ایسور هد وردنجوک ییهنزق رارکت ء رکصتدق دلاوا

 تكعا طیص رالح ضصعب هدن راف رط دنس ول و ناتسد رص دوا ره هدعاق للاب دن زا وم هدلاح تقیقح و

 هبفاعلایحو و دنعح واکندن و ید و كل روطاریعا تور و رارق هقافتا هلا هن رق ار و هنسادوس 8

 ا

 . یکیا هدهسلا شلوا روبحم هغعاب یسدهاعم قاقتار هلا هيلع تلود یروہج كیدنو ندنفیدل وا

 توقرب كجهدا هلاما ییصم ناربم یافنا كنولکیدن و زکلاب و-شراق هه روطا ریما ت5

 ۰ یدا لکد

 ابوروا هدرما یادتا هدلاح یفیدل وا دودعم ندرلتل ود نانلوب هدهجرد ی اک ید سلام
 ن هد ا ۰ نا لود و .دنفح هلق رارق هدزک رم تل سس

 یکم زرا ناجا
 ندنفیدلوا دفان یزوس و هلا انایسا زکلا ی ول I لارو هسنارف تالد ىلع

 هن زوک ینتروص برح نالعا ربارب هلیکلزسکرادت نیغلوا لکشم هجهیلع تلود یکرت كم رقو
 قلوا راتفرک هنسالبتسا هپ كنه وق تلود يکيا جد هدتروص و ندنفیدل وا رطاخ دراو یسردسک

 بوارا ییسهراج یدادتما كنهطاصم ییارق هسنارف نوما یسو صالخ نوسل وا نر

 نالوا هدن و ناب وق هن رف هددناث هج رد ځد ندفرطرب و هعنم نده راح یهیلع تل ود ندقرطرپ

 هداګا هرزوا كعا یعدراب لید ی ولهژلکنا رارکت نوحما رابجا هتعانق هللا طبض تالو یاغون

 الکی رتکلع نابّوقو نامعو عرق هنزف ندنکیدعا تقاوم لک هددسا شنا توعد
 هڪ نوجا ددع سە رک * موق گم یهدزکد هرق كنهسور یراب هسا زلوا جم هدک دليا بصق

 لئات دنمارم الباک هنزق و لوصح جدو هددسیا شلل تو هقافنا تب دوم
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 ٠ هدکقلورابانلئاسو كنسهنماک ضارغا نالوا هدنتح هیلع تلود كردا ےک هدزکدهرق هرکصندقدل وا

 ۳ و یرترو نالوا هدزنعح رکیدکی E - 0 هسلا رو ا ۰ ردشهل وب

 : ۰ ردشلوا

 هنس لگ سم رف كن رتل ود اندراسو هسنارف نوا تاناو حاضلا یهحورشع تاص وصخ

 ۰ رونلوا رب رګ هل راتراشا (۷) و )٨( هدرز یرهجر روص كنب راهیعر قاروا نالوا راد

  شدنلوا وفع ندنراج OCT هب ردصم 0

 . ندزاسما و د یراحهزماکنا وللثم یراقدل وا فاعم ند هب ردصم سر یراحت هيب ورو هچګ و هسنارف
 دعطق رب هب یلاع باب اروا ندنفر 1 یتلود ی لتا ۱ هّرملکنا 2 هدن داع سرد نوجا قل وا دم درصح

 هّریلکنا E ا هنعدل وا ١ نرتیلصم تاخحا ى تلج ًارظن هلاح و تق و بودا مع دعت رب رفت

 . یراکدروتک بول ندهیلعرد ادعام ندناعونعو یرلکدروتک ههیلعرد ندنرتکلم ودنک كنب راجت
 ۱ 1 تماع اعا تیارس و 5 رکصندکدشا ادا یعوسر ندا اضتفا دم وم نوامش همان درع كناہشاو دما

 هطلغو هن هنسضاق لوبناتسا ها رحا وا | هرخ الا | یداجج هدننعک نده ردصم ِك هلط رش

 هک یرافدلوا یضار هب هحلاصم دع هلبا ِ تنغاج وا برغر ارج
 5 هدر دقت یکىداک هعوق و ی قماش وا ضرعت ا هڪ ندنرافرط یراقاح وا برع رازج

 1 لود ردق ها ا ندننوک یعوقو ی راسخ نالوا ر هسإا زغل واو قفل وا نعهل و ا

LA 

 ك هدنروص یکدلر وو كارو ندنس هن زخ
ام ت ول ےگ 1 ا تلود

 3 یسارجا لاب ول

 4 ج دل وا هل دام رادنس ندشنفر 1 تونل و ۱ طب ر دماد مدقا ندن و یطورش قلوا زاح

 تار رک ید ندنفر طاشاب ناد وق هک رابج ومو هلع سما وا ها هرقاح وا ر راد a ص وصخ و و

 ان كراولقاج وا زدم نالوا دراو هداتناو ندنفرط راقاح وا ید لاسرا و ریط ست

  Egزوک یرامن لود وجا ۱۳۱۳

 ۱ ا تاه ها قداور نالوا فلت ر طقق نار
 یتسا وعد یراقدل وا داقنم و عیطم هدلاحره هن راترضح مایقلا موب یلا هکلم هللا دلخ مالسا هاشداب و یکیداک

 لئالد ضعب ینیرلکچ هیمهدبا هطاصم لدالب قحنا بول وا یضار هب هطاصم دقع هلا دچک ہد اب

 هغاح وا رار هلا یمولسنوق قدا راذکشبا رب ول دم نوچا لص هلا دناوع و لدب ككردنا تابثا هللا

 هدافا و ضرع یرلقدل وا ش لی طرش یني )ی دن یرلتدام نص وصخ هدهاعم هد وردنوک

 یراکدتبا هخاصم دقع هلا ولهج* هدنارب رګ ندنک ندنفرط اشاب نادوبق هکنوجو هتفدل وا شغل وا
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 دادما و هناعا هلیلاس را i س تا و دم رح اردا دّب . را ودنکح ندهّیلع تل ود فرط هدن ر وص

 ارارتغا هندعو كنهيلع تلود ځد یراضر ههدهاعم هل مج وو .ندنکو دا شل وا دعو ج هنلوا

 هتداعسرد ینیرفد كنا« یرلکدتا اعدتسا یتسم E « رار هنس رم هدننص راعشا یعجهلوا

 یر کدتسا طقف یدلروب هدعاسم هن رال وسم هدقدنل وا صرع هب هاهاش تاکر تیفک ی ا

 ر لاحو تقو یاضتقمر غلاب هش وغ ردقو كن ید زوتوا بونل وا باسح تام

 ۰ یدنلق لیتو طح

Eشردنرو یتفلاکت صم مدقا ندنو ولهچګ هرز وا قلوا ی كنقافتا نالوا هللا  

 هرزوا هتزاومو ورلد نیلوا شعارف اا دلا لا ا ل ا
 صضعب هدنفرط هنسو ابا و هنساعدتسا تا دعاسم ضعب هحراح | ادتا هل مس هبعاد قءازف ریش ضع

 ۰ رونلوا ناب یآ هج ور یتالیصفت هلغلوا شعا ترداپم هنساعدا یضارا

 تینس) رس وللثم ول هیس ور هدننوعهم بور و رب رقت هعطقرب هب یلاع باب یسیچلیا هچک هداننا وب

 دن رم ضعب هګ راک ماو یسعا راذکو تشک كن اهتبفس راحت هدنرمم توربو هدرانا و راګ هرزوا

 قولوا هدعاسم دن راه دتسا و د انا اكا لاج و تو هلعلوا ش۶ ! وا هدافا یل رس وک تادعاسم

 0 كنب رهن تورپ نکیا را و یلوعت هنيدا رفا عیج عض ولا بس كنظفل رابنا قحا بواکهزال

 لیدعت نکما ام# خد تراک داوم راسو قرفلت وا ی ر ی اص  تنطا

 قرون وا اضما و ر رګ دنس -ِِِ یواح یهدام ز کس رادهتراګ هلهح و یراایدتسا قردنلق هب وست و

 ۰. رول وا دق لر (۸) هدرز یتروص هکردشل رو
 جد تن راحت هیلع اطعالا ليقف هدفدل وا رک رارق" ی رو نسا ےگ ا ا

 ندنفرط قلود ددرت الب هدقدنلوا فیلکت هنسچلیا هج یرالوا تادعاسم لئان هلهج وو هدنرابد هڪګ

 «رونا وادار اهل ګر ) ۹( هدرز یروص هلغلوا شەر و دنس هعطقر رعشم یتغح هنلق لوبق ص وصخ و

 هلناج رت یسیچلیا هچګ هکهل وش ۰ ردشلشيریک هنناثحابم یضارا یکیدلیا اعدا كنول ەچ هرکصندنو

 لالتخا ثعاب و تدور و ترفن بج وم هدننس نیتلود كردا لاسرا هطب رخ هعطقر هب یلاع باب

 ندلئاس وو هلج زا تولوا را لود یسفلف فرطر و هلازا ناو و لئاس و سم نالوا تل

 . ۰ یدلیا رابخا نکو دنا یرابولطم یسه وسو عت كتهدام ىکا 9

 رنو هوارې هچګ "یضارا راسو قلدا ورخ هدنکلاع هچګ مقاو هدندودح هنسو یلوا هدام

 ول هنسو نکیشفلوا دقت قمافلوا یطختو زواحت رہن نانلوا رک ذ ندننفرطو دیدحت هلا هواص

 توت وا طبص یضارا رفاو ندننلابا قلدا ورخ و یطخح و زواح هماندودح و هماندهع رام ندنفرط

 هب ولد هلا عز ندندب ولهنشو هيلع تلود ییضارا نانل وا طبض وبشا هلعل وا هدنرفمصت مولا

 «, رد یسعیا عهد و دادزسا



 ۱ اپ ۷
 E هوشربا نالوا عقاو هدنلباقم یسهعلق هطا هدنراسب لحاس كنهنوط رېن هينا هدام

 لالتخالل ًاعضد بوریو للخ هت راماظن رکو هنتنرق كنولهچم هلببسح یطالتخا و طابترا هنکلام نیفرط

 ٠ یرادقم كبراچ ج وا هلا لدتعم یثم الوطو یلزم نوشروقرب ًاضرع لصتم اکاو ندهموقرم بصق
 كش رېن هنزر هدنفرظ هنس رب امدقم هکنوجو ۰ ردیشا دد فک كنهيلع تلود ندیضارا نالوا

 اع تلود هنطبض كنهروک ذم "یضارا ندنخیدلوا شلاق بویغل وا ارجا نکیا طورمشم یتارجا

 هوش هرکصندکدتا زادتا هنابنا یتغیدل وا بم هدبع یرلاعداوب ود ردشلوا دوتشو طقاس قاتا

 _ . ردشعا عاربخا تعنص عوتر هدننص كرس وک لیهست تروص دج تم با عامطإ

 1 هدنرافرصت مالسا لها وریند هرفاو تدم یضارا نالوا ساقلا یدادرسا هک هلن وش

 .دادرتسا ,یضارا بولوا شغا اد لالما راسو رلغاب و ران یسیضعب كنسهنکس هل. سهسیالم

 تكنروطارما هچک رواک مزال یرللوا مورخ ندک الما یراقدلوا فرصتم رنو هدلاح یتیدنلوا

 ۳ ا هنکس هات دنسدلوا لوصح تلو هجور كدام یدوصتم هسا

 هد وتسا قلوا روح" ندنرتالوو رود ندنرلکلم رانلوا نک اس هدهروک ذم "یضارا اضرف كرها

  شرعت اعطق 2 غو سکو شرلتدابعو عماوج هسیا رارولوا رکشهاوخ هتناقا هدنرانط و ناک اک
  هدندوززآ تره ه هبمالسا دالب رات هدوبعا دارم تماقا رک او راهلوا مس و فاعم بوی وا تعنام و

 نازل وا ریدقت هللا نناح یضارت هنرایضارا و كلالما نوجا تنایص ندررض ییراودنک هسیا رارولوا

 یهفنع فیلاکتو هبلایوم ناجرت هدنتروص تحلم لیهست وید دنلوا لست بقعرد یاب و تیق
 . بود رولوا مولعم نددطبرخ وبشا یضارا نالوا ساقلا هرکص ندکدتا غيل ندنفرط یتلود
 كندتروک ذم نیتدام بولک 4یلاع باب هن هرکص نوک جاقرب ۰ یدلیا تدوع بوقارب ییهطبرخو

 قرهلوا یسهجرتو رابخا ینکیدلک همانتصخر هنسیچلبا ندنفرط یتلود هدننمط یسه وستو میظتت

 یتکیدلک مزال یتنیعت را صخر ید نده لع تلود قرط هشرزوا كنو هلا عدقت دغاک هعطقرپ

 ۰ یدتا راعشا

 مز رهدامو قراچآ ٽڪ ندنس هلثسم هچت بولک ځد یسچلیا هیسور هدنرورم نوک جاقرب

 . رول وا بسانم هساداز وا رهلتسوک ددرت تروص یکیتیدل وا هدنرلادتا لزعراهدام تراجت و مرق
 . قفتم هلاولهچک وید ردراکرد مفجهلوا رومأم لردیک نکل موس ًارومآمو ار یو هچرکاو
 یافت اب هدلاح ینیدغ وا هدعاسم هنما ره كن ول هج ندهبلع تاود فرط هدص وصخ و و یتیرقدل وا

 ۰ یدلیا حرصت هکلبو ملت ییراکج هدا طبض یهروک دم "یضارا هللاح دا رکسع

 < تاقیتم ضعب ۱
 ۴ رد او ااا فن روما ناربدمو تلود نار

 ا یو ها دلو فا و خام جرم ضعي اتاذ همراه هن رشلابسا تولوا

 _ یدنک زکلای و كنا جت رو مدقت رج ضارغاو زاد و یلود حاصم كرەيمردتا
 یک 2
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 و oF رس ۱
 هتل ود مسج N ا یک قذاح تدبط هکلب بويعا هشیدنا یاس و حالص كن رارصع

 طعفا رش كنکلهدن تلود كلیا شدرد و و یس ەراج و حالع كالخو للع تجار هوا رام

 ردرلشلا مان لزوک هداام فاصتا قدص فالسا نالوا شا تیامر هدف یکیاو قرهلوا ندنسهمزال

 کک شوخ رقفو دوخایو رندا لع ییتشصم لد الا ل شایع اما"

 هرانلک ه رکص یمه ردکم جات هدیونوش ود ییلاح حالص كنررصع یدنک لاو توشود دنشدموملم

 ۱ ۳ ورم د ہرشح نماد هدنراظنا كفالخا رلندیک بودبا كرت هرضم تامدقم ضعب قجملوا گناع

 ۰ ردراشلاق

 هدوطاصم نالوا عقاو هدنګ رات جوا یللا ا دار هلا هچګ هرزوا قلو ندلسقو هتشیا

 نه تسر اوک راو قت و هرک ام شا یک دری نا را کا
eرر كرد نسر دا ریو ضد  
 ا ا ا ل د

 هروک هنغیدلوا نامه هلیفوخ رولیراقیح هب رح هلئاغر داش راددح نانل وا نیعت هناناح هنس و هقشب

 شعا تدوع هلټروص رارف تویمهدبا تماقا هدهنسو نوڪ ر كردا ل هد ا عطق

 ردا تیاور یدنفا فصاو ود ردیرامولعم كننراراتخاو نسم صعب كسيلاها دنسو یرفدل وا

 یترضم كندکوکشم دوبق نانلوا جرد هدنسو یتیاهن كد ودح نانلوا مطق ليات رغ نم ةتشلا رب

 هد را همان د ودح ا دودع هلا رز نانلوا رک د هدالاب ید ودح هنسو یدنرو ۶ توت یخ :

 یرلاوعدهسیا شل وا طبض هلیز وات كنولهنس و یا را یکدلبا اعدا كن ول دچم ارظن هنغیدل وا حرص

 ` یمالسا لها ندا كرادت كالماو هقالع هلا نطوت a ورندندم ردقوآ نکل زداکد ا

 لفاغ ندهدام تقبتح هلیصوصخ بولوا حاتح هتتشمو لکشم هاغلا ةياغ حاعزا هلا حارخا ندنرارب

 هناشن هنلخد و نعط ماهس كسان فالجا ضعب نالوا لهادو رح: ندنلاوحا ضماوغ كنهبلع تلودو

  ریصاق صاضما نالوا غرار هلا اع ان ضارتعاو نوسل وا یس هررو ا لکو ردرکرد یا را

 ۰ نوسر و فاصخا هلوتعلا
 ند كا ل ززم بد قح هدنسعا تیاکش ندفالسا هلهجو وب كنیدنفا فصاو

SET.یتیدنلو بول وا یسهدام ی اب م اد ودح یتیاکش ارز زر لقح هدایز اهد  

 عقاولاف ید هدسلح ز زمگج هدبا رک د هرکص ندنو و ردشمامهنل وا هظفاحم همولعم دودح هسا هدرصع

 هرکصتدنو و E ردق هب یدعش نکل ردراو ضیرعت هن راةدل وا شعارب م یهلتس و تالتاوا

 : مظنت كسلحم یاضعا جد هدرصع لوا هسنلوا تقد هننارک اذم كتروشم سلاح د
 هنادیم یغیدل وا یسهیعاد قیلعت هرخآ تفو هلا ماما یتیم قب رط همردسک كا یراقدارا هداصم

 هدربغت لاعوب یغیدل وا تیقفومرثا هدرمصعرکیدرب تیفیکنانلوا دع روصق هدرصعر عقاولاقو راتیچ

 دلو نجوا هدیوارا كتروشم تارا هدنسانا ررصع لوا لف ردندداوم شاوبعوف و راب رازه

 وید روصق یتسهدام تم ماهبا ی وتا تیقفومرثا هال یراکدلیهو و یراکدکج تج



 ۱ ۱ ته
 ۱۳ ۱  یررما دیک قا ردسع رها .یراعا شرت الا داسا هاف
 . هدهسدا شلاق ثاربم ندلئا وا راقلانف ضعب جد هدرارصعوب هجرک او ردشلک هدا دانسا و وزع هفلس فلخ و

 ۲ لداک هددص هن رب ردهدایز نادنج دص هرضم داوم یکیدتا كر هز كرارصع و

 ر كنوب هلغلوا یسویقرب م کیم و نیتم لرافرطلوا یسهعلق هوشرا نالوا ییولطم رکید كنول هچ

 قحا ردفنع فیلکت ا و زوس لمح شّعا لدرب غاد یرصع یالکو ید یسیدرقل ,یغارفو

 ول هک هدناخ قیطصم رسصع هدن رفس هبس ور هکهب وش ردهعزانمرب شلاق ثاربم داخ ندفلس یدو

 كنادغب هتشب ندغلبم رادقلا مولعم هب ودنک ندهیلع تلود فرطو كا مازا ًالسو ًابرح یولهیسور

 دن ورد هل ول هج و ا قافتا و دهاعء ر هدا ول هڪ هلا هبلع تل ود هرز وا كارو یس هعطق ر

 راحود 4. هرشک فراصم دن نکا شف هقرطرب تولوا رادهصح ید ول هڪ ندنو قرول وا ریک

 2 هوش را و هدانا یکدتا را ڪا هدنص وصخ قفل وا دع و یاشا نددلع تل ود فرط كرەبد مدل وا

 اشاب دحج ترع نانلو تاتكلا شرو مطعا ردص تقولوا هچرکاو یدیشعا نایمرد ید یتسهدام

 ۱ نکسشغ وا هحاصم دقع هلا لهیسور زونه و هنکعا رارصا هدنسامدا تویل وا دروم هدهساآ ا دعود

 . دعو زاحنا هرزوا قلوا ندنلببق رابتخا یییرش نوها راجان هلفوخ ندنلاعشا كیرحشنآ ندفرط رکید

 اعدا یرلضرعت و یفد ڭعنا وم نرو للخ هش رلءاظن هن رد و اک جد یسهدام هوشرا تونل وا

 هعزانم دن رول هک هعف دو ۰ نیر لاو مع تو یھ هلدط رش یراسدأت كنسلاها هوش را نانل وا

 همان دهع و كنیصارا نالوا یراب ولطم ندهنسو هسبا لاحههره ۰ رثیدلهزات یبهروک ذم

 كتلود یالکو هج رکا یسهدام كلردتا د فک ندنسهدام هوشرا قرهنلوا دعو یماظن نوامه

 3 هنسلا و هنس و ه دعل هدب ولی ر و لنت هدقرط و ۰ رواک مزال كلر و SEE نوجا هنس ول "یضارا هسا وا

 یراکجهدا داسف و دننف عاشا كن ول دحرس نالوا 2 هده ر وک دد لاع نا یعیدنل وا هداقا تیفیک

 9 سوا ىعظنت و هرک اذم كنص وصخ یخحارا ید نوحا یعافدنا كنم و هل وا راکرد یدهرطاخ

 . صخمه یرخآرب د وخاب لارج د ودح جد E لواو هلا وح نوامش دهاننهخ راب هنسللا و

 هده یا شغ وا روصت یک بسانم یس وست تام هلا هلاکو هلواقم هدننب راصخیم قرهنلق

 نیعلوا ندداوم فقوتم ههرکاذدو هعلاط» قیعو ضبرع كلرب و رارق هلمجو یعطق هروصو
 هلیسال یو تاوذ قحهلوا سضاح هسلح معصتلاب یدقع تروشم سلع صوصح نوجما كنو

 دا یشرب للقلق هال راد هصوصخو نوح كوس هدسلحم یتیراراکفا هةصالخ هدناودنا هعلاطم

 تا رکا ذم تروص هکر دشم وا و ه هر واشد هو وب ادم ° رکصتدقدنل وا دن ارا هب اععا ا

 2 .۰ رونلوا ناب نا ها یرارف تاو

 .aM الدال 9 ینوک یحز وقط نوا ح بجر
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 یوو اغا یشانم وا و دفا شرو یدقا رادو مر وا

 نایلس لوا هبساح و یدنفا كب ناعلس لوا هحانزورو یدنفا نسح ییما رفدو یدنفا دمع یلج

 هدلاح یراقدل وا مضاح یدنفا هان ناعلسو یدنفا عرکلادبع و یدنفا یطصم یلهلالو یدنفا یضیق

 هدنروشع سلح نانلوا دتع  E ۰کاو تابولطم ندا رومظ ندنفرط وله بودا

 هب هلج بونلا هلق امدقم تاظحالم نانلوا داربا ًاقفوت هنساضتقا لاحو تقو هدب ولوا عرفتم

 هتشا ۰ ید شلدا هس یسعا ناب ییسهعلاطم هدب و وق وا هدنسهناحا سکرهو سا سو

 نالوا مور دکلب طرب یوکت الجا و الحنامو هدیدع رذاح نالوا رک رد هدلوقو در را

 شفلا هلق رحم هجورب قحا بولوا یعولعم لزکیرب ره ندنروص نانلوا رکذ هلا لوم برح

 ید كزس هلغمالوا بتزم یعطق مکح هنسهدامرب بولوا ندنلسق هبنهذ رطاوخو ځاول راهدام نالوا

 درفرب هلغلوا ندلاصم عجار 2 رهدامو و زکیدبا ناب هسیاه تاحناس ندا روطخ هزکیر طاخ

 یادعا لوق هلا لئاسو ضعب یا نسح یییما رفد هدنفیدروب نوسعا ناو ا

 ۰ یدتا ییسلقاب هنسهراچ كنعازف توو هد ودا لیلعت

 كنهنسو دودح هدراهماندودح نانلوا هعلاطم بودنا تیقعت ینآ جد یدنفا یضش

 تب ور هدنلع ات هنفیدل وا یعازن دودح یربغ ندنکیدلک مزال قلوا دودحم هلا نیر یسهلج

E :هن وا رب و ه واص 2 هسذل وا ر ظذ هنصأ همان دهع بودا هاب اعم مظعاردص هلکم د ردبسانم ی وا  

 یکی وا شغ وا ر قلوا دو دليا هلد دام كناشاب درعس نال وا نیبعت ددح ذدهلاصم ۰ ردنا اضتفا قلوا دودح
 ا ىلا ا عار هکیدلاق رول 1 | رمت هنر دودح ندن رهرامبع همان د ودح

 بودا هرک اذم یهدامو هلسادختک وق دیک نکیا سر مو> ص اشا تعغار توت روس داد هنک رات 1 ا

 دنس ندنغلدل وا شار مو قلغم رها هل. س هبعاد هعدعد عفد نکل نت ها هلدابم دنس تک

 ردقو ناکما تروص حد نوڪا هدام عطق هدقرط وب E ردلکد لاص هجاخحا ید روک

 كحد نوسنلوا تئارق هراضح هقش نانلا هلت قرلوا یأر هلرب هجوت هیدنفا سر هرکصندکدد
 . یدنلوا عورش دنش ارف تنه وک دم هتش

 سا هرکرب نیز فجل وا نیعت صخر هدقر طو نوحا و ا

 یعبدن لوا د هدالاب یینهدام هوشرا 5 ردلکد نکع یعطق هدف رط و لرلص وصخ و قرەنل وا تاقالم

 تلط ادع هکنوج ید یسهدام هنسو نوسلاق هنع توکسم قیاسلاقاک هل علاوم عفد هلیحو

 یرکید دوخاب یلارنح دودح د ندنفرط هچګو یسلاو هنسو ندنفرط هیلع تلود ۰ روهئلوا

 دن سود ود نوسأل وا هن رط هلر عطقو ه هرک اذم ل ذم هليل وب هدد ودح و تونل وا صخر

 هل وا تراتع ندننادافا ق هوا کر هروک هنساضتقا و هراشتسا رار 1 هسا ریا هلماعم ەن :هدافالاب

 ۰ رایدید زل وا یار یلعا ندو راضح هلج

 مدع داش 4 وا لومع یتحهلوا ی تار هنر وص و كلا بودا مالک ااا مظعاردص

 ید هدیآ هدامآ او ساعت یرفس تابسا ید قلودو هدافا هتل ود یتفیدغل وا لوبق كدا وم لا اصر :



 سی 0 ٩

 یکیاسد ردا باوح 3 لهروک نوسنلوا 2 هب یچلیا هرکر عنام هن یدنفا یھ ناعس هدنییمع

 قشسارف هلا ناب نغدلوا مضاح یتروص دنس نالیرپ و هدنتسابر اشاب بغار یدفا سر هداتنا

 عنصم یکییدلیوس كمظعا ردص هحدقا هدکدتبا تئارق ردق هنبرخآ ندنلوا هرکصندکدلیا ناذیتسا
 ۰ لا رارفا سلح راضح یتفیدلوا یتیحالص هجامتحا بولوا دنسرب

 ا را ور ا ا بوسا نارد نسهدام هوش را یدنفا نضيف نايس هدم

 رم كلذ ىلع ا ۰ رولک مزال قلوا وغل یساوعد كن ول دم 1 رظن هەم دودج هدا

 هلباقم مظعا ردص هدکدید ردبسنا قفل وا قیلعت همالعتسا ندنلع یعدغلوا یعدنلوا ارجا روک ذم

 ییاوعدوب ولهچ و نکیانایع و رتاوتم یفیدنلوا طرشیافا هلیسارجا كرون هدنبیقع ملص هکیدد بودا

 ا رفت هما نیروی قالوا ارحا گرو رم رهب هسلوا شعا ادیع
 رامتعا لیلدر هج ولشاب دن رلاوعد ا ر دنګ ولهم ینکیدلیا تلشن ندهمش یصوصخ قیلعت

 رد رسا یراکجهدا لج هنتلفغ كنهللع تلود ییهیضقوب یریغ ندنرلکحهدبا

 نهدام نوجا قلوا مولعم ینیداوا هدند كيک قح مارح بودا هداعا یعالک یدنفا یضیف

 . رافلکتو هکرعا یوعد ًادهع یهدامو ول هڪ بودا هلاقم یدنفا نشر كحد ردرسفتو قد

 هلا لودع ندنزوس یکلوا یدنفا یضیف هلکعد رد مرتسا ها هغلتس ود ندعیجآ نامه هلک مزال

 ا رم اا هتممد زدلوفس قوا دارا زوس مهر هدشنپ ديما هليا سای هصخ
 هلا هلاوح هنلحم ۰ ردیسهدام کی معا كنەدام یکیا وبا هسلوا زلوا مزم مصخ هللا ی

aهبلاقر هللا هنس تروص جد لوا ءردنرج هلتس ه هدام و 2 هدام هوشرا  

  ریدلیا باوصتسا یتروصو راضح راسو یدنفا مالسالا مس هدنکیدید یللید نوسنل وا غارفا

 یتسهدام هوشرا هکنوج هولهج بودا رععلا یفام راهظا یدنفا نطصم یلەلال هدقلاراو

 ا ا یا دد ت نالوا ےک هعلتسود زکسروهدبا بلط هناتسود
 ۰ ۰ یدلبا هلباعم ود راقح یی عح دعو هب ول هڪ ندنو مظعا ردص هدک دید

 1 ه ولو هدراصوصخ و ًاباطخ همظعا ردص یدنفا اطع یرکسعیضاق لیا مور ااس

 ردیمط وجم یسهناعا كنولوتس و یمزلوا شا درع ضقت هسردا و یمردا رابتخا یکنج هسلرو در ۰
 یضار دن تکرحو رنو هراس لودو یرلوا شا ضقن ینبدمع دوا هد نقفت یسهناماو

 . ردکعدهن لود یاضرو دمع ضقن بودیا هلباقم یدنفا مالالا“ هدکدشا باوعتسا وید یمرارولوا

 هدن رقدنل وا داره طبس وت هنس هدام عرق هلا ولهزناکنا ردیلک د قلود هارد یمطعا كح رفا لود

 - للاءاطع نکل ٠ یدد رد رهاوخد كنهلع تلود یسیه یلکد تلمرب یسهلج یجرایدل وا یضار

 زعزا ول ره هدمالکی اننا لردبا بطاح یمظعا ردص هن هلبا هداعا ییمالک بویلوا باحم و مزام یدنقا

 بودا ترداسبم هباوج مظعا ردص كحید E E رو یا

 دال هکر دنا و هربخذ زمکیدید ردرضاح زیره ا زردبا كنج هلا ولهچت رز هک یدد

 یلاح ءلرکسع ۰ردرکسع كجهدیا لامتتسایناممو لاعا یمزاول قحنا ۰ ردلبکع تامزاولوب هدلعره



 ی
 ۰ روش وا رم هیله یراماظن تو قفور جد هس دل وا یچس رل هاظن و هطباص ره مولس

 در هطباررب لردیک یلاعت هنع ردهدل و ماطن هق دل وا .دزاصکیریش هر ج e زرع دیما یدعشوخ :

 راد رفد ۰ یدش وا روصو م بدتر و راه جی دا ےب هدزمامز ۰ ردل وام یر وا کا

 ۰ یدل وا ا هات ییزفد هرلنل وا یسههشو ۰ یدتا قیدصت یروسو جد یدنفا

 هب هيلع تل ود هد 0 ج كنهروک ذم ا اا بودا مالک قوس هس مظعا ردص هدعد .

 هلا تاق راصم قوح كب هدلیعاعما زکلاب 1 6 طبس ال وا 2 هعف د كم رف هکیدب د هدینعک ماما ییکیدمر و شا :

 قوجر هلبما قلجرخ هبانشاب هللادبع ی د ل ا ل هب یریم

 ن الاو یدیغوب تیلکو تژک هجردوب هدنامزاولو تام و تیعج هبترو اذه عم بولی رو غلابم

 رکسعرسو ۰ یدنل وا هرادا هنایکح بول غلابم هلرمات قلحر < نکیآ را و ر د دعنم

 مولعم هرزوا ییقیعح کو رادعم موللا و و E دوعن نالبر و هدنتف و اقا هللادبع

 صوصذالعو ید ادا تاقوا را ما هلا هضعاس و هدساح هاک و دض راعم و دشفانم هاک همشد ندقدل وا

 رادتشررس ول رد هنعیط دست لند. توی وا شال رس هنا طعنت و تونل وش ود یعاض واو را وطا لزنعشد

 تبولشد نوسلیوس ناکه ن رطاخ سک ره و تولیر و همان تصح ر هدن ر وشم سلاح الاحو 5 یدلرو

 یوکس هدراسلحم رسک ماطر نکیا رووا دک ات هلا هظبلغ ناما ینيدلوا فرطرب هذخاّوم دو

 درص انا لذارا نالوا ىراس یازحا قرهلوا هدح و ملکم یر ره هدنراقد را و دن راهناخ و رامتخا

 لر هبلی وس روق تافرصت و ریقس ردادت ضع جراخ ندمکحو لاح تباحاو لر هیلیا را رسا فشک

 . هراح هن 1 هلدا وم یرلکدتا ضازنعا ا ۰ رارولوا مع ةمالعو رهد نوطالفا یسیرب ره

 یاضتعم یعک و ریدقت م کس را یارر راد تو رو ماظنو هسنل وا فیلکت حالعو

 ج ورح و فیکس با یر راهبسشا هع دعل اطم ناب و راردا ترحو رغ راهظا لر ەد رپ جرج رود.

 دض رام كتل ود نارا نالوا هدن :کح یس هش یاضعا كتل ود عج لصاحخلاو راقبح هنادبم یعیدل وا

 هدنماعم هعفار و نامش یدو ا ناز ی هلا E u تعط یو و تدساسف

 0 ا تابحاو قلاب دنح الع هلبا «EE ڪک یار نالوا

 یدو رذاح ز کلات كنهدامر هکنوج ۰ * ردز وسرپ هنایکح كب 2 ك قطنو كناشاب درج لیلخ

 نف الث روک مزال كمریسول ید یتجالع را 5 ر هلا ی در ترو ٣ ضا زعا كعا ناب

 شازعا طرح رروتک فعض هندي . قلا ناق E یکدلک مزال قلا ناق ندا مر هك اصم تبط

 عفدنمكا هتسح مه هسأل وا هطاعم دل ر وص وس هد ویلا ناق تولوا حراخ ندادآ و هرظانم نونا تعا

 تاقوا هلو هلص وصخ و هدهیلود جا صم ۰ رولک مزال اسد ا ضراع تعض هدهش و رول وا

 ۰ رونارا تروص نسحاو نوها حنا بویمهنلوب لوب رب زسروذح هدنلصم یظنت هسا هدکزان

 یندا اما رولیهدنا نایو رولو رهي قوچ كب ینو بولوا یالوف قعاط یتیروذح كتهدامر و
 قوح كب نزفال هلو هدرودره نکل ۰ رولیروک تر

 نکیا زاک نا كعا صخشتو ١ ربیع ید ك رویت روماو ر یش رب ر گروتو رم



 2 و ءارڵەلوقموب رونبروک نوتفوذ مکح هدیندع تسایدس نفو رونی نوطالفا هنگ هزوس
 ِ . ینلزساظن كلاحو تقو هنب هدرلرصع ضعب هکردهدنوپ الب نکل ۰ردلکد عوع*هدالقع دزن هچرک |
 مزال كلدا رضاح باوج هن رلضاتعاو كلریو دوجو هنرازوس كروللو هرزوا قلوا یرنا
 * رول وا شارونک هتکس ردقل وا هتلود خاصع هسرولیرو دوجو ردقن هنرازوس كرلنوو ۰ رولک

 2 ۰ ملک هزم نام هن زب
 3 EL مک ر ع زو كفار

 ٠ هپ ولدچم هسلرو لد لح یعنقره بودا هلباقم یدنفا مالسالا حش كمید یمزلوا هسلر و لحم
 ا ا لع ردا بلط ید یسیضارا دمو قلارار

 : هكدا ا ود یدلواهن ریبادن هصالخ بودا رظن "هلاحا هراضح مظعا ردص هرکصندنوب

 ٠ : e ۰ رایدتا بست ینسهلا و رح هنلع یاییلصم یسهلج

 .هدک دید i تاوج هت هنيا دم هدهلاکم سلع بودا باطخ هیدنفا سر هدعب

 یمهدام هوشرپا تونل وا دارا هت ی هرزوا یعیدلو رارق هدنسلح و ىسەدام یضارا یدنفا سر

 ۰ یدلبا ناب نغجهنلوا قیلعت هنماظن ماتخ كتسهدام هنسو هدننب دیما و سی د

 و یر لا هد ملت یی جا بز یی رب نشر
 نت قحدنلوا ان حراخ ندنزاغو زکدهرق و یرلکخ هیلبا اطعا هسا رونلوا بلط رادقم هن دعب

 E رادقمو یراموزا تدشو نایمرد یراهدام یاغآ رادو هناسرت" e هدنتلا شاط هرقو
 3 هدنبتع نیست و علست تروشم لها یتسانعتقا و موزا بونلوا ناب یرلقجهنلوا هوست ندنلام ابا و

 واضح هدکدتا دیک ات ییصوصخب سلح تک بودا دیس هغیلب همدتمرپ مظعا ردص

 ۰ یدلر و ماتخ هسلح هلیرلعا نیعو دمع هرزوا كماعا رارسا ك

 n 4 هبیرغ ب
x 

 e دی u مو وا دبعت هرز وا رارسا مک هدسلح هعاح ررح لاونمر

 .مزالتاقالم هلیسعلیا هک هعفدر ندنف رط یدنفا سر هتراودنک تواک ه وق یراناجرت هبسورو

 ۱ هات دنشنلوا ول ید وا لم هتل شهاوخ هتاقالم هدفدنت وا هدافا ینیدلوا
 را هلراعد رایدردنوک یز راجلیا نوحما ناس یغیدملوا یناکعا كتاقالم دقدرغل وا نییعت راصخ مع

 ۳ سر اا هلبا بیرقته یراعالطا ارا رولوا داږاو رک ذ ید زونه تاقالم
 نردلوا و 9 زا هو خم رست ی ا لالئتسا ندراتآ هدف وا راعشتنا ندتفرط
 ۰ ی < جیم

 ۳ ینسهیقیقح بابسا كو هرکصذدک دنا ریرح ررح لاونمر .یلاح ع وقو یدنفا نت خروم "

 3 O ۰ رونلوا دق هلو هلمحو هصالخ ندنغیدلوا شمزاب هلصفم"هلاقمرب هدننص ناب

 هز یو شیوخ تیک ارد نسب ناو روت سلج ها لس



EERSTE 

am 
  Eرر نوڪا 2

 و ر هلا بد رفت در هد سلخ بولوا راب و
E O 

 ةصاخج و تقادص هيس رکشدل وا لوبح هدسلحم وب هلا عدقتو طس ینٹامدقم هنهادمو دنشلر هن وکر

 ۍخاصمنالوا ولریخ ه هيلع تلود هرزوا یساضتتم تیاردو تماقتسا رهوج نالوا تیناسنا مزال 3
 2 شم و هقبع ثاحا رظان هبهرظانم نونا یاروش ناراکلدح ضعب 3 3 و ملعت و و و

 ارم تول وا رهاظ زککیدلیا یلستو مازلا "هدر ورفرس هلبا هقیقد رییادت نالوا دا ندلک لتع

 مالمو TS نادزار ۵ لر ا ید هسا حراخ ندنمهفیظ و ردقن ره عالطا هتلود 2

 تاسعم شو تا رم تكنساوعد زمعج هلوا یهابم و رم هلعاعسا كنهنسح ا ضعب زکفیدلوا

 هلوتمواو رردا ماد بصن نوجا ماره رتوبک دیص وند ردیهاوک لداع یرارونا ب اق نالوا

 . لوصا بترو عورش هسلح لقن رابتخا یب د لوقعلا ةرصاق تاوذ را هه ار

 كل ردیک تنطابس زارو هدارا نالوا نام یکن اح كردا تلود رارسا هدرارس كته هلا عورفو

 نالوا هدنرتمدخ یرلیضعب كناروتش باب را هقتشب ندنو ۰ رولوا ادعا دز هعماس هلبا قل رطرب

 هراروفسم یسلح لصحام هلن قلوا رادم هن راهلماعم بول وا را نو ز را

 كنهب رک باب را یره دک هدا رشت یهدام هلا ثعاو شعب یاهو تالا ما جد رثاو ر و

 .تقاو لاحر زلوا رولوا هشلود راس یرفدلوا فقاو هللا هنسیالعو مولا لراینحا و یمولعم
 یدبضف س Xe دک ا ا نالوا هدنشع ساحو ردم وزع كناصصا ریعتسم ا یتبدنوا ٍ

 هرکص ندنو تح بولوا یلوتسم یلکروتف هش راتمه و یراط تريح هرارومام ندنفیدلوا بجوم -
 هدد روص غ سصل هاکو صار ل هک نوڪ ا هدام و مظعا ردص هدن رج ابو وا لس لع نالوبعوفو

 ۰ یدل و مانخ هدارو یجالک كعفصا و ۰ یدلیا بآ رطضا و تر

 لقع درصعم نده رواش» هلغل وا Cw تام واعمو هب رک 2 كن القع یساسا ناو تسابس د :N ح

 او اه ندتعدل وا كمد كعا هداعتسا ندنراکفاو ارآ تن اصصا درک ۳ تامولعم و a رح و ۹ :

 دنس هبت ر یمک هد ولج ندددص و هلکلک مزال قوا هراشتسا ها تاد كحهلسهدا نای ههلاطم و

 یعیدل ر ودل وط هل ناب دن ده ام نوت و زوس هنلع كع دوخاو نوسلاق E و 5

 تیاعر A نالوا یلبصا د وقم نرو رندا تروشع ساع تلترت هکنوج ها 1

 توام ر دی صف را رسا ےک نالوا ندننامرش و طورش كتروشم ید رنک هسلح ندن رلکدمهدیا

 . ردیعببط صا یرلکح هبعا 1

 3 لیدت ۳

 دارغلب و نیت وخ هکرد وب لیصف كنتبشک یک رس رفت ك ندا تعبس 2 هدن ر وشد سلح 1

 ذحا هاچ 2 ندنغاج وا یریهکت هرز وا قل وا رخ ندننا رفت ت ار ده هک یاثما رنو و ندوو 3 1

 شپ نوا هدنس هلباتم تونل وا ۱ هدنام هل زخ یسهلج كند تب | شک ا كي شب نوا نالوا

NEC AY e NDS 

 هنغاح وا ی مع سس و تبلت رب ندنغاح وا :ی رد کی هلن ی : کک رس یک وط رفن كس هلا E هجا كي



 تگ ۰ زی

 ۱ هک هچع "یچلباب هلاکم عوقو ل
 اع رارکت یماضتقاو باسحا كتاقالن بویلقاب هنیدراب عضو روک ذم هدالاب كنناجرت هچ

  یدنفا یطیف نایلسو یدنفا سرو یدسفا دجا هداز یه ینوک یا یمرکی كبجر قرەنلوا "
 ۰ یرارف كتروشم سلح بودا تاقالم هلیسچلبا هچگ هدنامیلحاس قاوق یلهنیآ یدنفا هان نالو

 كن رکیدرب دوخابو كنلازج دودح ندننناح ولهچم و كنسللاو هنسو ندنفرط هيلع تلود هرزوا

 هلراصخرم بویلوا مزلم هلمجو رب یسیچلنا هچک هدنراکدتا دارا ییصوصخ یسفلوا صیخرت
 اور لا لک واو ولے ان اتاط كدام همت هدفرطو
 ۱۳ ارس اا اور نل هلاوح لاو هنتسو" یمارحا كوع لدن
 هرزوا 1۳ یتیدنل وا لیصفت هدنس هطبضم هلاکت ننه ا ا ا تلودو یدللا تو

 ۱۳۰ ۳۲ لود هرح الاب بول وا دیس هد سدنلوا دارا هتکسه هلداو همر ةبوجا ردشتره
 كتروصوب بولوا هداداضر هنصیخرت كنسیلاو هنسوپ و هنسهب وست لزکیلاطم نالوا عقاو ًاطرشو
 ۳ ۲ رومام هراد لوبف كن هرول دم تروض کتنو یدردا لومام نسعوا لوبق ندزکفرط

 قو دل وا ضرع ۵ هبلع تلود یایل وا هرکرب یدنلوا راعشا ندزکفرط هدهلاکم تیام ینیدلوا جرا
 1 و هسلح هلراطعا ندنفرط E یاوج رونلواهدافا هزکفرطهن هلا رارروب هدارا هن وکه

 ۰ یر
CC 7ه4 یسدنلوا دمع تروشم ساحم هدنغان وف  

 هنسو امدقمو لاحرو الع ناو نیا راد مظعا ردص ین هر یا تر ناعشرش

 نا اغا ےھارا ہدازراچ یشاب یوبق نالوا یفوقو هلاوحا ضمب هلیبسح یی رومام عوقو هنناج
 كنهلاکم الو عقاو هلی-یچمجا هچک هدنروشم سلح نانلوا دقع هدلاح یراقدل وا رضاح هدیمالسالامم

 هلرب قاطننسا ید هداز راج تولید نایمرد یتنوعرو رارصا نالوا هدنساوعد و یسهصالح

 دن وکه ههیلع تلود نوجا یسهدام هوش را و یسهعطق یسضارا قلداورخ یکیدتا بلط كنول هچم

 9 < ردق تعاس قح ر هرزوآ شددلوا دم هددطیطم هدقدنل وا لاوس هراضحود ردعفنا تک رح

 "عقد هسلک مزال كلر و باوج یعطف نوحا راهدامو هن ولهچګ هر کصذ دک دتا ۱ ناب رح هرک اذمو

 . . تلود هسلارواک مزال قفل وا نیعت صخ م هرزوآ یراما مو یراکحهدبا طبض یهروک ذم "یضارا

 . یسمهنس ترد یللا یا ندقلوا رطاخ دراو یراکجهشود هنعز ۰ یدتا تاشام هزعاسق هيلع

  صخرمم هلر لفاغت ندنفیدل وا یکلم كنهیلع تلود هروک ذم "یضارا هرزوا یساضتقا یسهمان د ودح
 و ا ا ا ادع دیلع تود ا نییعت

 3 نالوا عاز لک هرروا قلاب تان دا عقاو یرازواحن و یطخحت همان دودحو هماندهع ریاغم

 1 ی ۳۳ ادهنوک شهلا یللا قرهنل وا نیبعت مدآ ندنفر ط هلع تلود نوحا قیشح و هنناعم یعضاوم

 ۱ : دا ۵ د لأم رونلوا هرک اذع و دل اکم ی ی هو هر ز دک د لک

AE n 
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 ۱ 0 n ۱ کک

 , كليد ردوو 2 رکید رول وا هجول و هتشيا هسرولوا كد رارسا یچلیا كالردوک

 دح هر و و ۰ یدلرب و رارق قافتالاب ود ردبسانم كدا لاسراو نییعت ا هنلح صالاسهن قو

 جد لاا كعا یدصت هبه راغ هللا طبض یهروک ذم "یضارا ولهحم هدنروص یعیدنل وا تو رحم

 ` ردم رک یوم نامزوا هسیاردا دمع ضقن هلا رابتخا ییرح ولهچګ هدفدلوا راذکناب ز راضطانب

 هبلتم و سصبتم نر هدهسدا شم وا ظاقا هحدقا هحرکا یراظفاح و ا ۰ و

 یعح هنل وا تکرح هلمحوو و ۰ یدل روک بسانم قوا هس و راطخا هت : رودنک نوجایرافل و

 و وا ریذپ ماتخ سلح هليا

 ۰ كن هدا کپ هرف 1

 هلا لاح جوک هرکصتدنراهظا ددرت هن ا ری سنا فک یراق رک هک سل

 تار رک اا دچا جاا هدازکبهر نوا دام قیقح بت دنعبدل وا یضار هب هروک ذم تروص

 تادنسو دات دودح یعیدل وا لماح هدنل وص و هن هنس و ۰ دل ر دن ول هندناح و هلا صو

 تو یرنادوب8 فقاو هدح رس روما بععرد یدل وا تور و هنسلا و هد ول یی رروص ۱

 همالعا هعطق رب ندنفر طظ یسیضاق دنس و یا سس یرار رفت تكنسهلج لر قاطن 1 راضحا یهوحجو

 رادام اراد یضارا ییدنا اعدا كن ول هک هدمالعا ناسل وا رک ذ یدردنوک هتداعسرد هلا جرد

 1 تولوا د وح وم هلو تردو rg علف رب کک هاد یضاراو تولوا یرزادقم تعاس زو

 دود حو نط ورش نواه همان دهع یساعدا كنول هک و یعیدنل و هم ارت ما لها قرص موبلا"

 یضارا كرت هب ولدچم هدننارب رګ نالوا دراو كن هد ازکب هرقو ررح یغیدل وا فلاح هنصوصن همان

 هدب دع ردا 2و یلودبح هلق هدنساشفاو  ییدلوا ن 84 یساشفا هد رف رب هدف رط وا كنص وصح

 توا روک تل وس هج ور یصوصح 9 كنم ز ول م "یضارا ردح صم ودنا یا یوکت

 هدندودح هک هکوبلاح ۰ یدنشه وا هرک ادم هلسیسلیا هک هد رال یعیدل وا مزال یسهعاتشا

 ِِ كن ول هنسو مدام هل رفت تد راوح تولوا ا هلاح و dl ییاناعر 3 نالوا عفاو

 هلغل وا شلو رار ًابعطق هدن رائل و ىو تناتم و تام هدنص وصح كمامرب و یطار راو شل وا

e 0وله یکودا لاح و ته دم نوت قلاق هبع گراد بم تدر هروک ذم “دام لالتخالل  : A2  

 4 ۰ یدنل وا راتحا نمرر هل و هدننعص 9 رخ اتو

 1 یلعسوت كنەسنارف % /

 قلود هڪ هلا هيلع تلود یتاود هسارف یالوط ندنسهعزانم یضارا نالوا روک ذم هدالاب

 سر تار ما ےدقت رب رقن هعطقرب 4 یلاع باب یس دا دتسنارف راد 5و توبتسا كا ۳ دن

 و هدهطحاصم و دتعنم ۳ 3 هدبتلا و هنکیدتا با - هلا ید



 ۱۱ ۱ دا رو یدشا دجا هداز ت نوک ےک كنهدمشایذ كرم رو رارف هنصوصخ
 ا یا ا ا تقال 0ا جا هسنارف هدننازفملحاس یاوق
 2 نارذک تاثحابم لیخرب راد کو بودا قیوشت ییهیلع تلود هیلایوم ریفس هدنصوصخ یغارفو

 ج هنادیم هدام تقیتح هلټدوع هناجوب لرشابم ندیک هنناح هنسوب هرخ الاب هرکص هدکدتسا

 E ۰2 یر و ماجخ هتک یر دار ا قلا یسوصع یا اا
 و كرلزنارف هلت ندنراصحا هول هيس ور كنت راحت زکد هرق یم ریلیا هسارف هرکص ندنو

 1 ه.ذارف و یشدلوا ضم هب هیلع تل ود هلراصحاو هدننعص اعدتسا یتیرلوا راد هصح ندزاشاو

 ا هدمه و عفان هد نقح هيلع تلود مه هدلاح یکيدتا راد و هد کد هر جد ییئافس راح

 و رول وا روڪ هدنتح راتلود نالوا هاوخد و نغج هلوا لصاح هلکنو تافاکم نالک مزال هطسوت

 ا ید تطورف بولوا لوا قوا ر وک دد لود نالوا تسود كزاشاز

 هسیا رولیرویب هدا را هلهج وه هلا ضع هتلود روما یایلوا تیفیک و هدکدلیا دارا ینکودبا راکرد
 وا نایمرد الکولا نیب تیفیک هدعب ۰ یدلر و ماتخ ا هل اوج یتحهنلوا هدافا ه ودنک

 هلو مضم ه هيلع تلود ۍراراذکو تشک هدهابس رګ كن افس هچګو هبسور ررح هج ور
 هدهشا ظوحم دناوف صعب یروص هلمحو ییدنا هدافا.كنولهساارف هدنکبرشت ید كن رازاس

 هنس هفاط سام ییتراحت هایسرح هدلاح یکیدلر و هدعاسوتصخر هاراصت لود هلا بیس رر هلو

 ره کو هب ردصم یس زک ا تستساط نما دعشب ا تلاحر وللثم كعا اصح

 هيلع تلودو لئام هقرطا وا هايس هظح الم هلیاز *هدناف یسم رز ناحالم ندنرافدل وا فاعم ندا

 ندیارورم هنس چار قرهلوا حاتح را تشک هلبایراهتناطب و قاریب كران | هرورضلاب یجدیمایامر

 ۱ ا نامزوا رذاع نالوا هظحالم هللابذوعنو یغجەلوا لعحصمو ورم هلکلات ییئافس مالسا

 .یتجهیلوا بسانم ځد كلر و در باوج ه ولهسنارف هدصوصخ و قحنا بولوا راکرد یکچهدیا
  كنولهسنارف هيلع تلود : هکهلوش ۰ یدلروک بسانم كلر و باوجرپ راکنالاو رارقالانبب هلتمج

 ی د قحا بویعروک اجا عفا و زابتما لاصحا ندنغیدل وا شا هب رک قتماعتساو تقادص

 e هدلاح یکیدریو هدعاسم 4 ولهسنارف هلرظن عطق ندعناوم ضعب نالوا ر هی رم هنت راک

 و رب و عیدصت یهیلع تلود قره وا رکشهاوخ هغل وا راد هصح ندزاماو جد لود نالوا تسود

 ۶ ندشيدملوا هل رج "هدنافر هج هيلع تلود هدکلر و هدعا س جد ا ۰ ردراکرد یراکجهدا

  هتروصو كرتنآ رارولوا ربفمو رکلد ه هیلع تل ود هسیا هدنروصوب بولک مزال كلږو در باوج
 اما زعا زز وج یلود هسنارف ید یتروص كجەدا صد رلتنیابمو ترباغم هدنقح هيلع تلود

 ع _ یسشزرب و باوج هراراکبلط )اش هسرولو ماظن و رارق یسهبطق قافنا ناشوا روصت هدهنایم رک |

 ۴۳۰۰ یاسد روتر اتم ن نامز وآتسا ورولوا لخاد هقافتا ځد راتآ رک او رولوا یالوق

 دص وصخ وب كنهاشداب هسنارف تروصو و ۰ یدلرو باوج هنسچلیا هسنارف هلپحولوا بون لوا
 و یو نایو ظ طس جد 3 ةماناوج نالیزاب هنسهمان نالوا شک راد



e ٩۳ F- EE 
   . ۰هک اتالم هلمظعا ردص كسلا هسنارفو ا

 بویتسا كعشروک هلمظعا ردص ینادناموق ایناپسا نالوا شک هبهیلعرد هل رهنیشس اباده هدانا و

 تدسانعرب قرهنلوا هدعاسم هناقالم مسز ريغ نم ندنفیدل وا هدعاق رافم یسک هن یلاع باب ار قحا

 مزال یش روک هلیسچلتا هساارف كمظعا ردص هدرانوکو ۰ یدروشلوا راظتاو دص ر هنس و

 جاقر ندنسیچلیا هسنارف ینادناموف ایناپساو بودا تعزع ه هناخ دغاک الیدبت یرصم ءا هنکیدلک
 ندقدنل واتافالم هرزوا قلوا ندنلبق فداضت بولیروتک هروک ذم لحت هلسرط اشام مدقم تعاس

 ` ههاکناشنر هرج نالا هددعفدره هدفدنل وا ارجا یرادیعلعت لوصا راک رس هاا راح هر هرکض

 یادناموقاناسا ۰ لیدلیا تراهم رازظا هک تیوش هداب ز ند روا دنده ج۱
 قرهلوا ندنکل ودنک هلغلوا E رز ےک ارج ر ا ناو

 هدنرکدتا ترشابم هغع 1 هرج كردا ساعا یی را تام ولعم راهظا كن رای وط و كن رایج هرج

 هدقلاراو بولس ها تول ترد هدهقیقد ےد یرلیح ولو ندنراکدم ه ردنا تا ا اا

 ا عفر یاج نالوا ضراع دن راودنک عبطلاب ها هراب خد یرللا كن ريض عب

 هدنش رات فصاو یرلکدنا تدوع هرکص ندکدل رو راهبطع هلیا رد هرزردک ندا

E5 2  

 یزاغاد راذک و تک كس لد راک وا ا بولک یسیچلغا هسنارف م ی

 هدزککیدلیا دا را یصوصخ و امدقم هلکعا مدقت و حارخا یتسهمان نالک ندنلارف هدننعع ساقلا نتصخر

 نالیر و امدقم یسچلیا هسنارف و باوج ندیهانتترادص فرط ویدیدیشلر و یاوج عاقسالاب

 اکو مظعا ردص یدلوا بس دندورو كندمان رارکت و نیل تقور هبهدعاسم هدناوج

 تلاود نا دردم ا هدک دید رول وا هدک دلک یردقتم تقو ردنوهم هردق یشره بودا هلباقم 3

 كنالاعت قح ره مظعا ردص ندنکدتسا قغازوا ییدرقال رەد ردزک هدعاسم و 9

 ندنقرط یلارق هسنارف «یهاشداب فرط هکنوج صوصخ و و ردلکد راح راکنا یردقت رولوا هل دقت

 ود ردفلاڅ هدا مسو كعا ٽڪ اد کو نوا نوام روظنم ندنعیدل وا شل وا 9

 ۰ یدردسک یزوس
 نامش ندنغیدل وا ی برگ | له فک یضارا كوله ىد وصقم لصا ندناقالم و جد كنىچليا

 هلهج وو مظعا ردص لاّوس ود یدلکرر یخ ه ندرشابم قد توا نایعرد ییهروک ذم هدام

 ول هچګ هدنسهطاصم دارغلب ردربتعم ېک راهماندهع هدلود عیچ رهماندودح هکیدتا تردابم هاوج

 هظحالم یسالابو رز كنهدام هدعب راشعا جرد یتیرلءام یدنک هن هماندهع بودادلا رام اه من

 هول هچګ كعاقب و عالق یفیدل وا كلام هدنهقهنسوت كنهيلعتلود هروک 4هرابع یرلقدردزاب بونل وا

 یان نانلو نوامه ناو د ناجرت تقولوا لاحرد هدفدنل وا لاردا یثحاف یاطخب یکج هلک مزال قدر

 ید زلدچم و بوریچاق یلاها خد ياشا دیعس نانل و یددح هنسوپ یریغ ندنشیدنلوا لک
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 هدندن لصالا دن شم هتح الات ا لود ینعب یتفجهیفل وا مضه كنهلیحوب

 شلوا یضار هدودح عطق هزوا تئیه یفنیدنلوب الاح بودیا نق یتکج هم ریو یراهماقو یضارا
 ترد كنولدجم هسخو ردهج هلو لاح هتشا ردشه وا هلدابم رلکسع هلهجو و ندنفرط تقولواو

 لود یسچلنا دیک ردن یسانعم كنمالک یدتا توکس نوحما كنآ یدا راو یسهعزانم هلبا تلود

 كزس عهربو دنس هسا زولیهدبا مازلا ب نوا تح هنافصنم هلغ قرهیقیج ندنسهدوقعم طارش

 هنساداعر یددص و لود هچم رویلیشالکا كعد ردا بلط هجهلوش یراربو نامه هچګ ندزکریرقت
 فقا و هلاوحا هبراهعاشا تكنديم لاها ندمراو زعرئابم زونه قلخ هنسو شا سثت هک راو

 . مسردنوکهدودح شیتفتو یرحت یرشابم نب هدردغاک نالک ندنسیلاو هنسوب راشفلقایا هاب بولوا
 شعد مدروک بسانم ینیربخأت تدمرب نوجا تاکسا قلخ ءان کو دا روهظ هنتفر ههش الب
 یکیایساعدا كنتل ود ەچ مدنا رد لعدا كرت نامزرب ینو هسلاق اک ردسک یعیدزاب تیفک هققاقو

 یولدحرس یرلغا هعاشا ییهدام نکيا یسهیعاد كعا عفد یترفانم نالوبعوقو هدننب تلود

 اف هردص ندرشابم كلیدعت ردترابع ندلاعشا یهننف شتآ كمرو ماظن هشيا هدلاحو هلقم ردنلقایا

 .نامزرپ كنهداموش هسیا یک یریرح كنسيلا و هنسو باوج كخهلک رکاو قو باوج كجهرو "
 حالصا رکا ولهم اما ردقفوا هنشیاسآو لاح كنيفرط یبطقاب هنشهراجرب هرکصو یسلاق كورت

  تاصصا ولهتسو رولوا شا باکترا یدهع ضقن هسیا رولوا كحهدا رارصا هن هدیویلوا هدندنق

  راردنا هعفادم هتبلا بويعا كلرت هلتلوهس یتیرانطو نالوا هدنرلا ورندصف نیح ردهشاطرب ندتوعر

 ابا زواص. یدودح یرکسع هم ردق كب ید ىلا هنس نک راقیچ ندوی د هراد شيا نامزوا
 .یدلیا تدوع ًامزهنم یرکاسع هچک بویلوشراق ولدحرس هدنراکدتا طلست هب هنسوب عالق ضعب

 و ییا هسلارف مو یا مالک طسب ود یدمراقح هجراخ بودا مک قو روطاربعا و

 : ۰ یدتا توکس رامتخا هدافالاب یغیدملوا رادرخ ندروک ذم

 اه ردص ود یدلیا رارق هد هل یرلهعزانم كنون هلا ولهچګ هدنساننا تبعص هدعب

 . ندنراوعد هلج یروطارعا هڪ تودا رادتا هاوج ى يا هسنارق هدکدتا لاوس هنالهاصم

 2 _ تاشاع جد کا وک نکل یدلوا یضار هرزوا كلا تراکت یربک دع هدنا راو رر طف یدک

 هسنارفوادف نولهزلکنا یروهج كنلف هکیدد هدنلوب ضیرعت مظعا ردص لباس هتسمد رویمرتس وک
 . هیلبا عفد نضرعت كنول ەچ بولوا رادفرط هبولکنلف ولهسنارف هکیدنا مزال نکیشُعا قافتا هلل ود

 7 هدنرا فصاو یدلربو ماتخ هسساحم هاکعا توکس رابتخا بویمهدیا هباقم کوب یسیچلیا هستارف

 ۱ ۰ ردررج هرزوا لاونم و

 هک هلمکت ۵

 n تا ات رم دا اس راو كن ولکناف هللا هجم
 تی هلی دم ا ر ا كن راک راح هدربیک رهن مات وعسا



 بودا اےدا یساغلاو كطرشو فزوژ یروطاربعا هڪ ندنط ورش هدهاعم نالوا دقعنم هدا ل

 هه ردهرا 9 یار 9 ايس ورب e ا ندکعا تیشل هه رقس تاکرادت نوجا كعرو فو

 ےگ نالوا قفتع هن رق یسدجروطاربما هس ور قح وا قف یکیدشآ هناعتسا نا هدص وصخ و و

 هس ور هدن روص و دساا راول یدلبا نالعا ۳9 2( یغلدلوا هروبح هما ژلاو بک یروطارعا ی

 ندنت راحت قطلاب رک نالوا نیصتم یهربثک عفانم هک را ودنن هسلک مزال كا لص مش هژ.نل ود

 ضرع ریظنت دان ر وص نسح یابف عزانم هدام و تغارف ندهعفادم هل رب هظحالم ییرلتح هل وا م و رج

 رادقمر ندنفرط ولكن هل مات فراصع نیت هن روطاریعا دڪگ هد راک دتا ٹتبعرو شهاوخ 3 2

 ۰ ردشش وا تیاتسا لر هاب دنا هدعاتبس هنن ال سم صعب و كرد ر و ها و

 1 یافالم كت رلبخلا هسارفو اناا 3%

 ا ایایسا هعدقا هدننعک ددح دهع دیک تولوا یاود هبلغ نو 2نوا كنەدعقلا ىد

 هلشلا هنرزوا سلطا ضایو هیځ عنصم هعطقر و یتسمان هلبا لوثم هن وامه روضح ئچلدا نال وا شاک
 هنس ودنک هدنوامه روضح هدکدلیا عدقت یتسایاده راسو ج وغروس یلساملا هعطقر و ا

 نالوپعوقوهدنرانبب هلارلول ریازج هقشب ندنوبیدالواادک | راتعلخ هراهدازکب نالوا هدنتیعمو لروکر وم

 یارسارف شقلا نالوا راتفرک هنرالا ندنسبلاها یهاشداب دالب اس بویلوا نک هدریازج هدرله راح

 ااوضح جن رخ دوف مارا ترانا مدت هب ی اع باب دز و و ادها و اسک | ندنرفرط ییا

 شور كی ندنفرط یساغاهداع-لارادو شورغ زویشب كب ندنوامش فرط تونل وا راضحا هن واه

 ك ید ندیفصآ فرط هدنرقدنل وا هداعا هبیلاعباب ر کت هرکص ندنراقدنلق رورسع هلا ناسحا

 ۱ و یدتلوا اطعا یو

 هلا لزع یسچلیا هسلارق مان ) یرب نسود تنووول ( نالوا هدنداعسرد و رند هلا

 وا كنهجخایذ هلغلوا شلک هتداعسرد هرکو قردنلوا نییعت ( هفوغ یوزاووشود تنوق ) هن

 ۰ ردشلریوتصخر هنتدوع كنفلس بودا عدقت الون هواه روضح لک یحزکس

 0 4 هس رغ ثداوح ۱

 .یدكن راقاح وا ترغ رازج هدقدنل وا هحاصم دقع هدنن یتا ود ایناسا هلا هيلع ا TT ا

 ساوا نالوا رادصا ًاباطخ هن رودنک قرهنلوا سرع هر ارا یصوصخ یرط اربآ هد

 مع و برح هلبا لاسرا هرافاح وا راولابناپسا یراهمان رها روک ذم یدیشع وا میلست هسا انایسا هیلع

 ندنراکدتسوک اق هنیرپ باوج یسیلاها راقاجوا هدن راکدتا فیلکت ییسلوا رایتخا كنيرب ندنراقش

 بویلیا موجه هربازج ةعفد هلا رگکاسعو اتش ود ولتیلک راولانابسا نوا اضرا دفص ارج

 نازو هنایمالسا فرط ترصن مسن هرکصندنعوف و هبراحت یلیخرب بودا هلباقم ید مالسا تازغو

 یدتشلوا لصاو هناعسرد یربخ یرلفدلوا شا تدوع هنرتکلع امزهم رولاناپسا هلفلوا



 1 نا ۹ و

 : ۳ مزهم و بولغم یک یکلوا هن هدن رموش جد هعفد جاقرب راولانایسا 5 رکصندن وب

 ِ هن راودنک هلا ید وشت ییراسنعحم ست اهد رهام هر اردو ییریرح لوانا و یکترو و هطلام

 ۳۳ ای لا نال حد ندا هرزوآ لوا هز هطبارر ریو بود ایم
 . هدنراقدلا ربخ راولرازج یی راقدلوا هرزوا كنا موج هریازج هلب رایک كنج هراب یتلا زوتوا زوب
 . هکنوج هلر هدهاعمو هلواقم هرزواقلوا مدق تباث قافتالاب هدنصوصخ ادعا 0 هدنرلنب

 هدوج و تاعیاض قوجرب و شمل وا مدهنم نیم توی رفاو هدره راحت نالوا شلوبعوقو هدراهنسنک

 ماو هیبعت و لقن هراهتاب یتیرللایع و لاوما و هیلخت یرازج هلتاعر هطابتحا هعفدو ندنغیدل وا شاک
 هل یرلقدل وا درمان هنرهظفاح ید یراودنک و بودا نیبعت یتساغا برع ةلبا ریهاپس هن را هظفاحت

 ۰ ریدل وا رظتتم هبادعا دورو بوروط هدراجر و
 ندلح مان سنخ بودا روهظ .یساش ود نعد ینوک هعج یصشب یجرکی لمطعم نابعش

 . فوصوم ها تعاصش ید رول رازج مدا هطاحا رادام اباد یتفارطا كریازج هحاك هداولا

 . بصن نادوبق قافتالاب ییهسیک ماند حالا یمالس نالوا فورعم هلیا بدن و یأر تباصا هدنرانبو
 تامو بوط هلادنص هعطق یبلا یراکذلیا اشنا هرزوا قلوا یلقارتوا مثیدیو مشیتلا امدقم بود
 لرلجرب نوجا قمامردشالقاب ههدلب یادعا هلا عضو هیمالسا ندهاح هت را هروک هن راو

 ٠ مزاول هلا عضو تمالع ولرد جاقرب ه هقلف یغیدلوا بکار كنادوبقو رایدروط هدنفیجا ردق لیمر

 . . رارق هرزوا قلوا مولعم ندهروک ذم تامالع یراتیفیک مارآو موجو ماجاو مادقا نالوا ندیرح
 نوک یش وا هرکصندکدتا مارآ ردق نوک یکیا ادعا هدانناوب ریدلبا هعاشا و هدافا هنر بولیرپو

 . لوخد هنتلا *لراج رب یرغوط قرهیوق هنس هباثم یشال یربلادنصنالوا هاردس بودبا تکرح حایصلا ىلع
 فک نلا یررانتحا قصل وا یرادوپشم كالا ناروالد یرقدل وا هدندصق تعا بیرختیرهش هلا

 نالوا دافتسم ندنلیلج صن ( نوقزرب مهبر دنعءابحا لپ اتاوما ہللا لیپسیف اولتق نیذلا نیسحالو ) نامه و
 . هتساغود نعند بویقاب ځد هراتمالع نالوا دوهعمو دوقعم هدنراندب هلبا ریشدت هنن رب رب یتمعت طاع

 یاد كرپوط نالینآ ندنفرط هدنرکدرب و شتآ ندلسفر هراپوط نالوا دوجوم هدرللادنص قرهلوقوص
 كنیدهامندیا كلر وانش یکر دن هدنجما شت آ هدایردیور نیدح وم نانلوب هدلحاس هلفمالباق ییایرد یور

 1 لاتتو برح "ربات لاعشا ندنفرط هلپجوو ردق تعاس یکیا هدلاح یرلقدلوا دیا ان و رضب ندنلاح
  فص هدادعا "هلباقم ملاسو غاص رالادنص بوقیچ راکزوررپ دعاسم هنایمالسا فرط هرکصتدقدنل وا

 ۰۱ درک هلو هه ترد لاب لادتص جوا کاو یرقدلوا تان ةت
 كشا نیدحوم هرمز هلقمتیج هنادیم یراقدنلو هدقمردغاب هلک هادعا نافس راس ځد یرارکید

 د ;lL ترس یرللادنص رلهررج و هلک نالتآ ندنتساع ود نعد هدانناو ریدک ود داش

 3 رایسخ ی زج كي هنایمالسا فرط قرهلاق ماس ندادعا دنزک ریازج هدمهو ریلادنص مه بویعشرا

 . راسخ یلک هدادعا فرط لرد تباصا هنساغود نعشد اما یراهناد *لرالادنص اما ۰ رد هوا

 | هدنسارا دابو بآو شتآ یساقت ود ادعا هلکلک فلاح دنشد ید راکزور ناقبج وبشا هقشب ندنعوقو
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 هس ۱ تفاوت راکزور رابدل وا نازر ک دو رطرر۰ .یرارهو ناشیرب قردلوا دارو لاح یی . ۳

 هعفد ز کس ید هلمح ووو ندنراقدل وا بولغمو سسکنم وال هد سنا راشعا 9 ۸ یراک دور و

 شا تدوع هت کلم سنا باش تولوا دما ان تافل تفوع اهر

 . یدنل وا ترمیم بسک هلغغلا هدانناو یراقدل وا

 e STS نیا لیا ی د لوم یکاح ساف الا ک
 صیلحت كنم یارسا نالوا شلوا راتفرک هندن ا E ةصالخ ا هعطقر

 زولا نالوا دوجوم بودا لاسرا مدآ و هب هطلام ندنفرط قروهل وا لا یاصقا یراق وا

 غلبم لاحرد لکا عطف هلابر زکس یللا زوب جوا كی شب زویکیا یییلسم یارسا رفن ییا نوا
 شعا هداعاودر یتلابم نالب ردن وک هلا ج یوهلواتمو راول هطلام هد هدا شعا لاصرا یر وک ذم

 هص وصخ و ندهبلع تلود ءان هنراقدل وا ندنسلاها دسورح ثالاع لصانع رریساو و ندنراقدل وا

 یاشو قو مظع هدندنع یراصن كولم كنهيلع تلود هک ول تواک خرد یه تم

 ي ندنهدل وا "راکرد یعحهل وا لصاح د وصقم هسرږوب تمر ندا هدصوصخ و ین ندمل وا

 8 وا فرو 4 سده قالطا و ندهبلع تل ود فرط تولي ردن وک هتداعس رد رو دخ

 ا عیزوت هنسیلاها نیمرح كر وک ذم غلبم دنا روا و حد و یضیلص كنار شا و
 فرط رابره هنص وصخ ارسا صیلخحت AE اوج نالیزاب هنفرط هلا راشم " هم وا ات

 مصخ ما زلا ا اما و یعجهنل وا رادتفا لذ ید 2 رک و والثم یدک وا راع یچس ند هيلع تلود

 یتغتسم و هتس را و ندجابتحا هد دباس تنطاس یاس یسلاھا نیش رمش نامرح هکنوح هسیا و کم
 هدافا و ناب یتحهل وا ك٤د فلت و فرس عور e هاروا كنه آ و 1 رظ) هن لو

 ردشمل وا تيس الک ولا نيب ی اوا ظفح هلا عضو ه٥ راع * هناك رص لر وک ذم غلبم ٥ هرکسندقدلوا

 ردرد رح وا هل وا ندن ساضتقا هنس "هدارا یسارجا یزاوتنام * سام ید هدنقح هلا یوم ریفس

 یشابشواچ و یدنف سرو یدنفا رادرتفدو یساخا یرهکی هدمب كب اد ادا هللا هلصاف نوک <
 رادیو هاب نالوا هد راکم هدب ندهدنل وا را نت

 a ۰ رشت هداعا هنتكلم سم لرهلر و _ِ رب ده بسانم وه کک 1

 ۰ هبهیلخاد

 هک هبرسع تاماظنو تاحالصا ضم #

 r نورگدک هلرفا دلت شا اید
eصوصخ هب ودنک فنص ره دعب اھ تب یقادصم ( مهلزانم سالا كرا )  

 رادصا هيلع مماوا هفانکا و فارطا هدلوالا عب ر لالخ نوجا قلوا مواعمو ريم هلا سابل نالوا

 0 ی لارا

 تلاع و و شاک هلناص بول آ سالا نب یزرفماسا شاه نارا روف ص سع ورټدنقو
NEATLY 4 ۳ 



 E E ت دعب اعق 12 نا اطا تدارس ید هرادحرس دتف رهتفر در

 ارو تع ان هسا رول وا ندا تار < دعراعق هراومشان راکو بول وا عونع یس ی

  یرفدلوا قلعتم كرفاجوا بوئلوا رادصا هدیکا ماوا هدنباب یوا تازاسحم قریلوا ع ومس
 ۰ .یدنل وا دف همالقا

 هللا الک و لاما وربتدندمرپ یرابجاوم روما تكنهبرکسع ئاوط نالوا تلود نان نکرنکر

 - هنسهظفاحم كروغلو دودح رابنو لیل صوصیلعو شلوا لکأم اکوب کوش یرهلوا شوشمو لتخم
 - هدقلوا یراروتف بجوم الردیمرک هتنزالا یراهنیعم قازرا هاتقو كنتارفن تادحرس ندا ماقا

 نالی هنل وا بدتر قرهلوا هماسا بحاص هدکدنک مزال ینیبعت تارفن هلحر هدنروصو بولوا شفلو

 ۳ رص ارم هلی ماطعا هماسا اددع:راعا لرهیعا تاك دس كندلث نادا تار
 ۳۳ ۱ ا ٠ نمک ور اردا للتو رود تکو بولوا لصاح
 ` ندنکیدلکهنل وا ےک یسژکا تولي راقیج هنادیم یش ینزج ید ا تال دلت ن ر

 . ندیلایردص فرط هیدوه نالوا یاکرزاب قاح وا یمارو هلکلک مزال قلقاب هنسهراچ یماظن اقلطم

 ۳ ها هد یک نا رساتو هنر قر ناکرزاب هکنوج هدقدلروت اقا
 هس ودر هلا جارخ او درط ندقلناکر زاب د هنس هبعاد كمردش وک هلا دارا ینغیدملوا یناکما

 ۰ ردغهمیج هنادم یاقالتا ردو دا ا كچ وا هدقدنلوا تیّور یناسح بونلوا لتف هدعبو فذ

 ۳ ك يلد را لوا بونل وا ترمشابم هنمات تكخاوم روما هرکصندو
 نالوا میظت راد هنیرابجاوم ماظن كنیراقاجوا یی وط هل یهو سم روز هرم تاج
 یج هبج ًاسایق ه هرانو ارخوم ۰ ردشغلوا دی هواه مالقا هرزوا قهلوا لع هلیساضتقا دعیاعف رفد

 ۰ هریک ی و زوزکس كبجوا هلا لا تیب بناح قرهنلوا ترشابم د هنماظنو باسح كنغاجوا

 2 : ٠ ردوا لصاح عش

  ینارقا قررا تلود ران كال دوم ی اا یر 1
 کنج ا ا ر بصن اا یك اال ندم
 e ندنراخا ۳ ۶ ید لود و شما دار , ندیهانتترادص فرط نکیا داتعم کا ها

 ا یا ل د هب ودنک یسغلو هرز وا ,al قدص هدنتمدخ و ی و ندر ع

 e ا تودنا 0 سصح هرادحمس کلا هدنص وصح تال ولح هسلا هلا ی ود ا

 7 شک هنلوا ےظن هلا هر اح دسیک جوا امدقم یغلاعا 9 ۰ موس و لولح تولطم

 9 ۱ ارضو هرادحرس جد 2ا دل ردا نا هب هقاف و رتف ا ا هلدخا E وا

 : تم ودنک هد رمآ لوا ر هتس هقلاس تامدخ ۰ یدلبا روبع ه)اظم نوجا قمراتح ییرلکدر و

 كنابمعش قیع هنکیدعا تعارف نک رخت ءوس و هدهسلا شا هنسەب رب قرەنلوا نا

 هوپ ا یاب ی یرغز ته اغا ی ِت هلا لزع شوک ی ےشب نوا
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 < یاظن و

 شغلوا هیجوت راراجت رادلوصحم یقرهنلوا انتعا هدايز ندٌراس هدنییترت نیح هتغاحوا ییعه

 ا مل نف بويل ریو هب ېنجا یرا نالوا لولح هدلاع یتیدلوا توف یر ندنراګاو

 رلیعحم داتسا هلغماغل وا ۳ ورتدیدمرز نا سس دا سوال ا

 تزدایم هنناماظن دنا اب جد ی والثم یعیدتل وا رادتا هنراماظن كرفاح وا راس نشت دل ما زفل و 2

 ادع کا نا تیم ی هر هداتاها نر كن هنرغا تامولعم لیصحتو ا

 بولی ردتا رضاح مث اس لار عقاو هدنسهورذ ثلبج نالوا هدنهاکتس ینوامه رصق

 تفرش نابعش بوئلوا ان یلکش هعلقر ندباشخا هنسالاب هلا عضو توراب راطتق زکس هت وردو

 تخادنا راهرو بوط ادا ہد راف رشت هدایآدعس یرلتمضح ناخ دیادبع ینوک یکد یعر

 یصوط بقعرد هلکغا ارجا ییرتعنص جد راغل و E ی

 هدنویامش روضح +یشاب یحګ و «یشاب یهربخو هنشواچو هنساغا و هن رظان ریش رسو هب یثاب

 ۰ ردشلروپ ناسحا رلهیطع هراناتآ غلو راتعلخ

 تولوا ترابع ندو تاعالصا یال ا هک و: لا یالک و نامزوا هتشدا
 ندنغلدلوا شههلورلبا هداز ك هبرح نونف هدا ورواارز ۰ یدنالکد یک هروک هتفول وا هسا و

 ضثارف ك ورايا یهسرح نوف و كعا كرادت رعم 9 یو هدا ور وا و 1

 : ۰ ید ا 1

a 34 ییدلک بوتکم و ۵ رکسع میم امت ب  

 ندنسناح قتل ود هدلالخو لاربج مان غرو قولیسذا هب وم نوم قود وا كلا رق رَ ا رف

 هب هس ورح كلام كنساعصصح دیلعتل ود هدنل 9 توردنوک ریرقت هعطقرپ هبدیلعتل ود هللا ی د اک رس ا ی

 هلکعا تنش ندنرالاغتشا و تالابممدع هب هب رح نونف لی رصد كن هیمالسا اع د رخ یریدعتو زواڪ

 شل روتک هدوح وهلا یراک دسدنهلاعا بولو وایراح هر شو دا دا دد رکسع را و

 ینح هل وا زحاع نر تاوج هنسادعا هيلع تلود هکدلنا تمه هنلبیصح كعرانص ضوعب نالوا 0

eقاب هموقرم لارج مان هنصالخاو توفص نالوا راو و تلود  
 یوقو هبلغرادم كناراصن لود بوروتکرکسع لسسرادقمرب ندهسنارف هلغلوا شارو تضخرو ا
 هل ابو یرارقت ساو تناتم لئاسو ندا اضتقا هدنراکنج فصو عالقو ینتعنص قازاب شنا نالوا

 یتلامعتسا و هغاصا قب رط كلرهربج و نواه عنصءو راپوط داحاون و هک رک وا برضو برح عیانص

 رکرارق هطاسو هلا ولوقس و ةلاصا ږلا ولدجک هجرک ا تشک و بودا لفکتو دهعت هکمزسوک

 "مات هذ راتب و ا نالوا ىع و ىعدق ه هيلع تلود درحم هدهسیا راغم هنراداحا نالوا ۱

 دلا هدللح یتیسلروی تبغزر دن یا نالوا رله تا ل تلودو ی ٩)

 مزالقفل وا هرک اذم هرکصندنو یراق ومو مارآ یاحو یرلفمصم ناار باحا لرازسنارف یجهروتک



 CO E و
 . . تكفلیب یراتقیتحو تیفیک هدرما لوا كنرکاسع ابوروا هلغلوا شغل وا مرصتو لیصفت یکج هلک

 .  هدمامو یدنفا فصاو خروم هلتبج یعجهلوا بسانم كلدا لئاسم عیرف هنرزوا كنو هدعبو

 ۰ رونل وا ررګ هدرز هلمج و هصالخ ندنفیدل وا شعا دیهعو طسب هلصف "هلاقمرپ
 كن هيظع تعفنمر هدنطاب و زارنحا شک نماد ندککود ناق هدرهاظ یراصن كولم هکهل وامولعم

 ان صوصخت لحم ررب هدنراتموکح و : هکهلوش ۰ ردرلشلوا زاس هراچ هنلوصح تلوپس هجورپ

 دادعا و نایت رابصدخ ین وتسم نان وک دو اانا نش ها هبرورض تامزاول یتنوریو نورد و

 یرلتز دلو نانلوا اقلاو عضو ندنرفرط ییابرا بودا داشکو چ نیسهزاور دورد بشزورو "

 ندرلنوب ییرادقهرب كنرارکسعو میلعت رح نف هرزوا دیدج عضو هرلنآ هدنراکدویب ردا هییرت
 رلعدا ندرانا اضتقالایدل قردلوا ا یا نوا هه کل اا میظتت

 هرزوالوصا یکیدلنتسا فئا وط نالوا ندنسهلوقم صاضما لذارا هلوب رارلیا هیرت و ملعت بوریشود
 ˆ (ةوخا نونمولا ) هدولوا فرشم هليا مالسا فرش اما ۰ ردلسم یجهلی هنل وا مادنتسا رهقلا تحت
  هبهیمالسا كولم نالوا قفاوم هفرش عرش ینو ما هچرک | یرارامتخا نانع راندا زارحا یتفرش

 هدازغو دامجو عنو لاح یرلطبرو طبض هلا توطس یوزاب روزو تدشو فنع هدهسیا اسم
 هنغیدل واعقک و قفتم لوقع بابرا هدنرلکح هل. هنلوا مادساهلبا اباطعو دیعاومو اغاو قیوشت قحا

 هل ندنسنح یرادعا د یهنزح نونف یزفدلوا فولام هلک وا تولغم دمفدرب هنمالسا تلم ارظن ۲

 هدر ورب یرلتیبولغم كنرکسع هيلع تلود هدرفس نکو ۰ ردیېدب ما یراکجهبعا واکتوورفرس
 ا یفان ندنرهبجاردتسا هوق كنادعا و نم هنفیدلوا ندنرناش كنهيمالتسا لود رفورکح

 . بلاخ كنهمالسا رک اسعو رد لیکس یلوا یراج لع نامزرهو لیلق هسیا یمکح كجاردتسا
 یراکذلیآ لامعتسا موبلا بویلوا هنوک رخآ یرهب رح تاودا كنادعا ځد هدرنماکنه یراقدل وا
 . . عوجهدنلوخد هیمالسا فويس هرجا ردشاطم هبرح دعاوق یرلبترت انلسول هلغلوا هفورعم تاودا

 ارز «ردهدنفلعت قح "دارا هتکن ردنکع هصن راکنا ییرکدلکهلوا مزېنم بوشاش یراریبدتو بدترت

 ٠ردفلاع کوب یراداقتعا ها كناراصن للم ردتدحا بانج تیشم فوقوم ترصن مدعو ترصن

 .. لخدم اشا هدهیزج روما كنبراپ بانج هل باهذ هنکلاسم كنهقرفرپ ندامکح رلنوب هکندیسوش
 .  هدهبرام بابسا ككرادت ىج هنفیدنلوب نددت زج روما ید برح لاوحاو هنیرقدل وا هدنعز قمالوا

 نحروتوک وکر یسهنس یرکا هکوبلاح ررد رولوا بلاغ هععخ هسیا رونلو یوق فرط یغنق
 ۳ ۰۱ بر رد لا ها ةداراب هدقدت وا اخ هادعا یراترضج ناخد ناطس لک
 5 و اا اع رک كمالسا یودرا یرکسع ادعاو شلوا ناشیرپ یرک اسع

 هددهعلا بی رق و یرلکذتنا ناشیرپ یتسودرا دچم هلترشابم هه رح یسهلوقم یعقللوق هرق زسحالسو

 3 .ترصت هلا موج بترا الب حوف حوف یرکسع هیلع تل ود ځد هدنکنج قجراصح نالوا عقاو

  یقاصقت كنه رفس تاودا یتیولغمو هنلاکتاکنج بابسا یهبلغ نکیا مولعم یرقدل وا قفوم ه هطع
 دوا رولات تبشت هنابسا ر بلافام + ةداغ .رولبەلوا دیت كعا وزع هنلاعحا

۳ 1 > 

RSS Ue 
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 هد لیمو راس دل وا تا نا رز ةلالا ۰ ردهدقل حدس هک بن هدامآ را

 داومزاسفرطر بوغا یسهلماعم ( نئاغض تولقلاقو لع نشو هيلع یتنا ) هرکیدکی وللثم رلنانلوپ

 مظعا ردص صوصانا لعو بولوا قفس هددیلع تلود ماهم داو تیش# قرهلوا نیابنو ضغابت

 ۳ دانجا کتو راکیو برح مزاول لیمکت ران لل هرزوا هج و ال وا روما ندنوبامفرط
 هلهح وو هنلود روما تدمر ییاعتهللاةهیانعب_تویعا ِ_ هدرارق دا تلود فراصم لیلقت وراعش

 ا لاک رهافرا ن یک و -یفنیدنلوا ماقهاو دیقت
 رب ذاحت مزلتسم الحنا و E تاشاخ هب هببم تیفیک یکیدتا قوس هناتسود هدهرهاظ تروص را

 ینیدلوا یریفخ دصقمرب لاحرم بویلوا قلتسود فرص یرلض هدهداموب یربغ ندنفیدلوا تافآو -
 دل رب رقت كېلا یوم لارج یم هنغیدلوا راح داقعا هدتقورپ چي هاراصن لودو هنکیدا راکرد 8

 هداعا یتاکرس هللا رار ےک تاوجر هد دیما هللا ا قلوا ندننا ل نوبام ناود ناک

 ا هنسیفخ ضرخ نالوا عقا و هدیها وخریخ تروص هلهج وب كنول هسنارف ۰ یدنلق

 ندنسچلیا هسنارف یعیدل وا شفل وا ےھت یسهرن یرلتماقا لحم كراقج هنلول هدننیعم و تكصعم نالوا -

 هلکشا .ناب نم راقدلوا حاتع لع لسور هلو و نر ا هدف وا لاوس
 فالتا ناحو لام ردقو هددنس ید یر کی كردنا لافغا ییهیلع تلود یراکدلیا عز لفاغ هدنرنس

 یرتکلم ٌهیمض هد ودیا طبض هللا هلیسووب نسدلا د رک نالوا شل هلوا راو عش هد ولو
 رد دن E هلع تلود ناهاوخ رخ ندهدامو و ۰ یدلوا ناباغ یرافدلوا هدننن قل "

 . لیصح و ماد دیقت ةتسب رک ناحو لدزا 24 رکوع تاماطنو هک وار تول

 ٠ رل ددل وا مادقا نمادهدیجر هدا باہسا

E LOKE CA 

 یاناضق و هفيعص تامدقم ا هلاقم وبشا تولو ماتخ هداروب یتادافا هصالخ كفصاو

 ردهلاقمرپ نوصتم هلا دریک

 بسالالوهحم و یراقدل وا شمریدشش هدر هناخ 3 نت E كرولا وروا ال وا

 هلن رافتس یک یدنفا فصا و یسهبعاد یراکدلیا تیکرت ندنراهعت نالوا هدنراسا رک رو ندا

 هدنماوعد تامولعمو فوق و هتیشرهو شا یراظن هیجراخ روما هدهیلع تلودو شقک ا وروا "
 ۱۳۵ دار عهلبا تان lL ء تیاغ هناذ نالوا شو

 رالت صوصخم هک هی رتو هظفاحم بولآ یناببض سکی و ااغ ضعب رار ییدد هاخ چچ ارز
 قیقحت كموحرم هکلهتوط ۰ ردقو ىلصا ًاعطق كنغيدلوا نوچنا ر کسع كنهموق لاع بولو

 التم نوسل وا صوصخح ه هن م دونج لافطا نالیدوب هدرنو هرزوا یساسای نظو ریف

 هلرتمج نی وا ترورضو رف هلب وا هدنکلعر نالوا عماج یسوفن نویلم شب زوتوا یک هسنارف 1
 یص زمتبدل وا هدنددص قرهلوا لصاح ندهمرک تروص یکیدلیا ناب كملاراشم "یدنفا دوخای و 0

 هک نوا ا هنابنلا دنا یر هلوا لا ف یس ونس ددع كلافطا نانلوا لاخدا و كلرت هراهاخ

 یکی زوہشب یرادقم كنسەد وج وم رک اسع وری ماکنه كنلود هسنارف راس تولی هلوا اب



 ۳ یرلل وا هدنراسا لاح كنسهعت ان وروا لود م هک ۰ یمرولیهلوا لباق یسهرادا كنه رکسع

 ۳ ۰ ا لوصا لنتلود د سورم کلات كننیدنک هلا .یسهملاطموت خوخ
 ۶ ۰-1 نناوت لا لود او ۰ رد ةه ق هنادیم ننیدلوا لفاغ ايك ندنراررا تو
 رک ارور ا ال نا6داز لا رولیوک نالوا اع هدنززواو یضارا رک هعساسفا

 . رکاسع ادتا نکل ۰ رونلوا ارجا یسهلماعم هلوک هدنرتحو ارشو عب ځد ران رار هلبا یتضارا

 .دوحوم تقورب هدر بوشوا هدلو و یسهرادا لوصا كن رلود اب وروا ندنا داشا یهیعاظن

 . جاقرب ندنوب یلوصا یکلکبهرد نالوا شلوا بابهجرف هدرانامز یکسا د هدرااروا ول یغیدلوا

 . تمدخو ۰ ردشلوا تی رح "بیاد لخاد ةلج یلاها هرکص ندقدتل وا عفدو عفر هدرمدقم هنس زوب

 .  یسهعومج تئیه نیفلوا E , هيلع ءان و یعلظفاحم نطوو تلعو تلود ه رکسع

e۹ و یا یا ها ناو ژل ورا وا نودا تک رز ندیلاها  
 اود رولب هلنالل وق هلا ِِ تا وشت هکلب زلثالل وق هلا تدش هیعالسا و

 ۰ فضاو یرلهرکص ریر ےک مقاولافو ۰ روهلوا شا دانسا قلزستعاطاو كلشكرس ا

 شل وا لت یتاماظن هلو رک یدا راشمرک هلاح یکیدلیا دارا هدنروص نیسحو دنسپ كنندنفا

 ٠٠ موعلا لع یتسهمذ قالخا كنهشاطرپ شغل هكل هلیسدعضف هی ناطلسلایلع حورخ هعفد

 ج ر دار E ل
 3 . یصحتو فورصع هادعا تدشو شطب نالوا زوک رم هدنرلهرهاط ترطف كن هیمالسا تلم هحشداحا

 ۱ رون وك نتروص قلزستعاطا هرحالالوا هک لکد و د کرا الصا ندقدش لوا هدنرس بول وا

 . «ردیسهضق تعاطا هرمالا یلوا هلئس قحهنلوا نلت هددیمالسا تلعهرکص ندننیقلت تداهش هک

 3 رفظ ردررومآم هکعآ ناح لد نوجا هناهک یالعآ بولوا هب رکسع تئیهر هیمالسا تلم اریز

 غ رتتفع ملعت نف هیلع "ءان ۰ ردرصصمو فقوت هکعا دایقناو تعاطا هنن راطباض لاح ره

 . تاکرح هلمابو كعقوتو رخأتو مدقت هک هل وش ردشح دایقناو تعاطا هناطباض یسهلئسم یحنرب

 ِ رومآم قحا یسهفظو كرك اسع دارفا تولوا یش یکج هلی كناطباض یسهیقیقح تابا كنهیرح

 .. هفالخ لرهاظ هکرولوا رله وصنم هچت هداغو چ رطتش عطنو ردتکرحو تاب هلهجو یراقدل وا

 تک رکسعرس قحنا جد ییهیرح قیاقد وللثو رولک مزال كيتسوک یتروص قلراک ادف قرهنلوا تکرح
 ۱ مع اتلطم كعا ا هدیونشود یرهقفدو رعهلوا نکع نعالطا لراس تولت تاذ نالوا
 5 ۲ لا مات دایقنا هن صا كن راربما ریظتنه 2 و حق هه ردا فق وت هن داعا هژماع هرهالای وا

 ی TEA كعد رک اسع ندا تکرح كردا داضتعاو داحا هل رب رب و قرهیلر | ندرکیدکی
E هسحو ید ی رب دبلصا "هدیچ لئاصخ كن هبع السا تلقرو یسانعم كشدح E 

 هلهجورب همالسا راعش قلوا یدؤم هبهنتفو یداب ه ولت تتشتو هلک قرفت هلیئروص قلزستعاطاو



 یتندل وا | یرهعدق تداع هد رعلاةر زج یرلادتا ارك باكا ٠ ردشک هدا لدن ځد اترا ۳

 ه را دعا هلن راکدتا داهح ۳ هم راقر طظ ماش ن کیا شک هدا 4 راح هر زوا لوصا رف ورک هلهجو

 3 4 راخ هلمح و یرافدل وا فول ۳ هل و هد را وا تو وا ر ا هرزوا ترج افرص لام

 ینکنجفص تویکا اا هدن رلتداع یکسا ردشل وا دلرهروک طقف ۰ ید ج وک هنغ وج ی

Eتق و لوا و رای دل وا رعظم و قفوم رزق تللام هدر هج رد زلا رانهد هدنف رظ تق وزا هلا داشعاو مالا  

 یدارانآ ریظتنم ا 2 لصا دتشا تول وا ۱ هاما ۳ یاطظتاو طل رو طرص رادم كن هیمالسا ا : ج

 ماظتاو داكا ین هیدالسا رک اسع ندنشیدالشاب هغلاز د قافتاو ا تداعس سصع نکل 7

 كتدلع تلود مک تن ۰ ردت هلو تسد ار هدرصعر ھ نوحا قو هرزوآ 0

 توحا هطبار هن رب و قرهبلوا مست هرلهت روا ددعتم و میت و باتری یعاح وا یرهکت هدنلخا او ن

 ناب هدهمدتم و شغل وا كلرادت ا لئاسو كماظتاو داكا هلطبر هب هدیدع نينا وق قرهلیعار 1

 هبلع تل ود هل رکسع میظتنم هلو ندنعیدل وا رهظتسم رک اسع هداپوروا لود تقولوا هلهحو ریگیدتا 4 :

 هللانامز رورم ۰ یدبا شمردتا ماست یتسهلماک ٌهبلغو lS هاید هکلبو هاب وروآ ۰

 نون هلج رد نا .داآ انایحاو تولا یداکاو اا لا را ها ار
 راول اب ورواو رایدلوا ردنا فرص هنملع تلود نالوا یراتم# یلو بويا ج رخ هدنسوشراق ادعا .

 ےظتنم قرهلوب هدنلاح هل ك ا ا هنماظتا و داحتا كنهيمالسا رکاسع وریدهنوا هسیا

 هيلع تلود ًارظن هننرلکدتل ورلیا ییزح نف TT ۰ یدا راشملوا روبح هنداحا ا
 الا ع | مزال كلا ثبشت هددج ماظنو تقو لوا اهد .هصسمدعاق لا هیات ضد

 سەل دایقناو تعاطا نالوا یراسرد یکلوا لاو ندنراکدتا E ید یی راماظتا ی 4

 هو ندرفدنل و هدنلتع یدنفا فصاو ی كراو هدراک رس هدنفو لواو ندنراقدنو وا

 ۰ ردشلک هعوقو رتمزه
 روه ولدبسور تقو لوا هکی دنا یثات ندبسو جد سولعم كنور ید ی تور ۶

 شماعا.تئاع یی راماظن یکسا ن وت نوت ځد هیمالسا رک اسعو شامهردشربا هلاک د ماظن

 ندنرکدتلوربا ندع رح نوف نمادعا هکصنسا + یدیشل وا امور هدرفرط مر هد ا ا
 اشاب مهاربا داماد نیزسکمک قوچ هقشب ندقدالشاب هزت هقر هتفر هسیا نههرکسع ةطباض مزو

 اغ ور یراتروص تع زه هدهیمالسا رک اتسع ندنر اکدنیا عیاض یتسهیعادو راکفا تار نالوا" ۱

 درس ور هدئسا ر لات راق هدنس وش راق ی 3 اسا ر دن فست یکیا u ی۶ ۰ یدللشاب هغل وا

 کدو مرب | رادرس ندو رطرا هدلاح یعیدل وا ع ید نوا ه دنلبعم كف و امور یارنح

 یس ود: کک فوغ امور ه دن را قیبطت و سطح یک و رب هل بثبع ید ا اک راتات ندقر ط

 تم یللازو هلکع اموعح ا ا ۲ اسع هار Es ول ا نامه تشریح هکلهت 3

 ندنا مو تزاول هک و تولو وا ناشب ر و مز یسودرا هیلع تلود نالوا 0 ندر : ۲

 0 "ا

 1 یر هیلصا تفص تولوط. رو 4 یندن و صفا ی رب هیلصا تیالص كن هنمرلسا ال هلل ولیح كن رود
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E ار قا زو هکو بلاح رایدقارب ه ولهیسور جد بوط ددع قرق زو هقشب 
 یودزا ا ع هيسور كي ید نوا راهسلاشو هرک رر یرلیوط یراقدقارب و اا ١

۳ oo اا كدا کز دنرزوآ مالسا 
 نالوا هدنتیعم كناشاب دم یسهطلاب بولوا كب شب زولوا هسیا یرکابسع كنورپ یدلوا دیفع

 هتووص موه هلو جد ورتپ را ساق اکو یدبا دك یمرکی زو ید هیمالسا رکاسع
 ود شما قجهنارق یی ربع یریلوا حاتح هنیلط ناماو ملص هنابولخم یدیلوا شعا تراسج ۶
 تفوحامور هلیسه رام كنوزپ قحا ۰ ردرشعا ضارتعا هب ورتپ رایضعب ندنربخروم اب وروا .

 ی یرعک ا تله د لوز بولوا تدم هنس قلا ,هدننب یسه راج ۱ ۳
 درازا سابق هتقوو قو لوا نااباوا مال اس یاماتنک ی وح ق 9

 كوي كا كنهبلغ ورفط لصالاوپ ۰ ردشمرب و باوج هروک ذم ضارتعا خروم ماتوا ندنراخروم
 یسهطباض و ماظتا لر کاسع یس  Anاع نالوا ددح ماظن ا ماظن هدزمامز 3" ۱ هالف

 عالم و داتنم یک یزوق هو "یلمباض نکی رکيا نالسرا رر هداج هصرع یرره لز رمظتنم ۱

 ردشمالروک یرلکلشکرس هنوکر قرهلوا .۰
 ید یسدعد زعا ورفرسو لروت هن ونف ۳ ندنسنج یسادعا هیفالسا رکاسع كفصاو . اثلاث

 ۳.1 ( دحو اعا اهذخا نمولا هلاض دما )ریز ندفاح ادال شا ,امشو قالخ او
 كعا راخدا و عجب یابسا هلا قجەلوا رادم ههللاةڳ یالعا و قج هر ا رسا ضتقم برش

ha A 
 كتهرونم ةنيدم هکر دلبلد لوي رب هز هدناب و یسدعق و قدنخ ردراتمد" ًهضیرف كرانل وا دجلومو نمّوم

 EE ا یرلتمضح هنع یلاعت هللا یر یس راف نالس نص وصخ كلروح لدنخ هنفارطا

 ا نالوا سوحو شما لوا دوهشم دات رع تیفکو هدکدتا راتطخاو ضرع 4 یهانیتلاسر
 ۱ ا ا دور هتما یلروج هدعاتسم نشون فرط 6و نکیا ننه وا تیاور ندسرف

 5 با توض ورک باصعا ا نالوا شا دانا لک ام قد رکتسع تاصصخم قا رتابغا
 وف تل ود ضایر ندنرادوح و تول هل راینامرهق غبت كن راترضح یان دو ناطلس یلاعت هللادمح

  هنس هعمذ تافص لرله سک زغْشود یتعفنمو رخ كتلودو ندو زلیب ییودنک هلوتمو ۰ یدنلوا

  یرب ره هدر 7 شالوا ارفاو كفا اضحم قمردشالو ینایمالسا نماد هدبوریو,یکنر تاینسح

 € صوصرم نایب هل 9و ( تسل فص یک ناکرالا دیشم راود 0 نادم کا نالسرارب

 ۰ ۰ ردتنم جد هلا ناروالد نالوا هتساش هنس هک دم

 یک یکیدعت یرلتا وداو تالآ كنادعا جد هدراتقو یرک دنکبلاخ كن هبمالسا تلم  اهبار

 لوصا ماعا هخدلوا كنه راح ما ار ز ۰ ردیشان ندنفوق و مدع هلاع لاوحا جد ی عد یدبا

Eایس ورب نالوا هدناسح زونه هدرصع لوا ات قوح ك تح « ردهدرلتف و نبق كب  

 ارز ۰ردهدقفل وا ماقا یرکسک | خد EE ا شلو

 ا هسرولوا نف یغنقرهو ردنف ویر حاتحم ههرثک نونف هدلاح یکیدعس برح نف
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 قلو | بولغم هاکو بلاغ اا ردند داوم 0 وا _ِ علا ند یعلداوا کتا كاز یلئاسم

 یشانندنناصت كيابسا هم وا بقاعتم و ا تد ولغم رودرا نکل ۰ -ِِ کک تعج

 یسهدرارول وا مز توشاش یربا دن كنا دعا هدلاح یکی دریک هم السا فوبس دن 0

 توط هلیبسح یرثک رح تعرسو تدالح رهوح كن هبمالسا تلم ارز ۰ ردهماطم هعفاو و €

 رابراز زره و ندنالسم یراتح هل وا بلا ll هلن راکدلک 4 دیک هب هلا ادعا هدب ور دشک ی El | كنفت و

 تدرلح زار | یتح هکزقوص دنا هلا ارج ینعمص هل را | نک 9 ردنددا وم شوا هب رڪ

 ا و ردا فقوت هماظنا یدو هسرولشد و هلتعنص ر رکاو هل وا

 ) للا یا مکیدباب اوقلتال و ( هسرونلو | فہاکت ه ا نوسلریک 1 نامه نوسل وآ

 ییعاص هل و ا ردندنایر چ یراکداک هدنا ك ولس SE قلزسدابن هلا ب دارشا یتسادّوم ۲

 مازلتسا ییسکان ها ا ها هک و هر هد وهب را هل وا تاج هدبا م وحش مرا ییلوصو

 صم هغلزو یقاطر كنادعا ید هسل وا اردا زلوا لا هراکمو دانع راتکرح هلوتمو رلیا

 رولاق هدسنف رط ادعا هد رج منت تدا هدر وص و رواکمزال قق وا هام را هعف د قوجك تویگ

 ۱ : ۰ ردن داناضف شک وا هل رک جد یرلارو

 هدر دنع یدوحو ۱ رز ۰ رداط هددنرپ ید هریخ ٭ 22 یعید زاب اس وکار

 دوحولا تحا و بانج ۳ قحا تولوا هدامرب لع قعتم التعل | نود یو لوصح كنابسم

 نال وا E تولوا عقاو هددایف و رو ماعو یهلا ك E قلخو رد رطضم و تج وم هدنلاعفا 7

 تعب سش یال شک ۱ ندنفیدل وا رات لعاف قح بانج ی اما راردنا معز ود ردعبات هنا ا

 تداع طقف ردط ونم و دارا یدک یا قلخ یو كاتح بانج هدنعاقجا كنابسا ا

 ديو جد كن زارترذش ماما ۰ دشلوا یراع هرروا ت نو
 كماعا قلخ یدشرب طعف رد راتح لعاف عقاول !اق قح تانج : هک هل وش ۰ ردراو یصوصح تالار ۱

 نالوابیس» هدنببقع یعیدروس هدعاسم هنابسا اما زعاقلخ يیبابسا هد ما لوا هدلاح یتیدروب دارم

 راح هلیبسح هرصنع تادادعتساو بابسا ارت الم ۰ ردشعد رواک مزال جد یا قلخ یبش
>= ۳ 

 هد ودا دوعص وراقو - تاخا سەر ردا E ۳ تا بانج لاح ر هحام هدق دب ۳ یدولو روم

 هدهجردو طف ردهللا هیهلا دارا یسغعاب و هدلاح و OE عرش لها نکا اما اردا

 هک اک هب .دحردو لاح هدندنع یزار ندلار گی ماما ۰ ردشلوا ندهیهلا ةي راج ت اداع قمردغاب

Eهند وعص كرا هدلاح ییددروب دارم قمر ردغاب ینو یراب بانج اما ردا باحا یتسعای  

 یسعا قرف ین تا زج هللا تراس اف ۰ "ربد زکا هدعاسم ا رطم باح دوخا و

 یسیملالع هنای زج بولی یتایلک یرتضح یلاعت دوج ولا بجا و بانج : کلوش ۰ رد هلتبسن + یهلا ع

 مسج هسیا یراپ بانج ردفقوتم ه هاج یاضعا كاعا ص ر اردا یتایزح ارز زعا قلعت

 روروک یبشره یلکو یزج یرلتضح یلاعتلا هدندنع تعیرش لدا اما رارد ردهرم ندا و
REدف  



ar Eزی  

E ۱ e ۹ 

 بانج لصاطا ۰ کد تڪ ر هدانا تیکه > لها هلا تعي رش لها یسارو ۰ رولي و

 ندنغیدل وا دئزج هدارا هدلوقو ردشاک هدا قلخ یلاعفا هدنبقع كابسا بولوا ا تلسه

 یکربو ضمف الثع ۰ ردلکد زاحقلو هنا هردق و هدیابسا و رو هکعا تست هیایسا

 كقح بانج هد وکا یمحت هالرت قحصا بولوا یراتضح یلاعت دوجولا بجاو ندا ناسحا

 ردنیدورح مزلتسهو تلاطب قیرط قمروتوا هدودا تعارز كرت ه فو ردیللوا بقرم هتاسحا

 ۱ و ردقو ههش هدنسدلوا هملاتانعرب لوا تولوا هلبو جد یسهدام هراع هتشا
 ورد عا ییعت هناتس | ةف طقف ردقوج یکیدلک هعوقو هیهلا ترصن كوي كى هلرابس خو

 را E نکل ۰ ردلکدلباق تمذ هیر هدنروص یقیدنلوا روصق هدبابسابول وا
 ر هلا بحاصت یتسهلج ید یو عید رات ا هش رزوا یر ر یسالک و لرصع لوا

 ۰ ردشعا

 ی E ان Eo a هدست ش یرکا انا
 ی.رداجو یحشا هلغلزو یرلماظتاو ةطبار هلبتعبط هدنرفدلیاب هنسامغ نواه یودرا یرلرکسع

 E تدوع ا ا مرهم تفاعم یی رقدلوا زوبج هتدوع اوکه كن دل وعم

 ۱۳۳۱ رد هبرروا ن ا اد نور لك يادا موصه هنرووزوآ هلا

 ًادصق یو رولدچم یتح ۰ یدیشلوا ناشی رپ یسودرا هچک هګدنا موجه هنراودرا هج رابقع ځد
 3 مزه ديمالسا رکاسع هعفد قوج كن هرکص ندهعقو لوا ندنراکدتا عز ويد یدیا هعینصرب شلیاب

 . ردروک ذم هد راوت بتک یرلکدتا زاّمحا ندشبقعت ود نوسلوا هلبحر a دیاش هدقدل وا

  نالللس ا ا كنبدنفا نیدلادعم هجاوخ اد بویلوا هعنصرپ شالا ًادصت ترفکوب هکوبلاس
 ۱ وا تلاحر شک هدوجو هلدتعبط هرزوا قلوا یسرغ یراتاب طرف كن راتمضح ثلاث دخ

 ا تاج هبدیمالسا رک اسع كيب ردقو زو هکردوق لیلدرپ هنفیدل وا توق هجرد هن هدماظن هدلاح

 ۰ ردلشلوآ بولغم هنراهلوقم هراسو یه هدنراکدتا ماظن حسف قرهلیای هیاضب یرکاسع هی
 قم وزن كئبشت هابسا ود ردهدل وا ماتو هدامآ یخدوا رولاق هدنابسا زقحم یدنفا فصاو انما

 وج تام و e یلیخر هدانا لوا حق اولاق رو هدا اعدا ی ۳ )اتما كیابسا تودنا فا ّرمعا

 ج و و لب هروک هرصعره رفس زر سن ِ 2 29 ر هب رقس تایسا نکل ید وا

 6 هنسل راوس كفرطره یس ولت ا رصم هاتف و ۰ ردندهم زال یسغ وا راد و عج هسیاد ودعم نده رقسبآ سا

  تاوداو تالآنالکمزال هل و لوا قرهلوا رورفم هنراتیسورف هلمج وو راول صم قحا بول وا قاق
و یرلترضح ناخ ےلس ناطلسزواب هنرارز وایدرازعا دیقت نادنچ هب هی رح عیانص و

 : شعازاربا هدقدرا 

 .  یتامولعم برح نفو یتعنص قلزابشتآ نکل ۰ نمهنلوا راکنا هلمح ور یراقلردامو تعاصتیرقدل وا
 ۱ را رس ها رر ندشالوا شن ورنا هدایز كي هدنرکسع ولنام- تقولوا

 را ا را ا یتانسحم دورا هدن رکدتا تدوع مرصم هللا كر ییسیلاوحماش و



a ۷۷ ۱ 

 رس سه قاشا اا e 1 ِ a زار ا

 كنشرش ثزدح ( ةعدخ تلا ) هرولرصمو ۰ ى ییرصع هللیالوق كب هلکعا قوس

 قلروط هنک وا بولوا ر هلا اعر یر دنلآ راشم ۱ او وا

 هبدسیرح عبانصو كرادت امو حالس نالوا مزال ههقولوا رولرصم نکل ۰ یدیا لکد لباق
 ۰ رایدرولبهنایط تدمر هدنلخاد یدودح صم هسازل وا ست ریدسنلو شعا ماقهاو دی

 ناو طسب مدقم ندنو ارز ۰ نمهللوا راکنا ی ا ا تانما هراتل ود اعسات

 زا قیتعفنم یدنک تلودره ندنفیدل وا هدننعک هلیاقتم عفانم قلتسود نالوا هجا ود لجو زکیدشا :

 هدنفور و زغارا قلراک افو هل ود هلع ها «رابا ادف قرط رکید هدلاح یکیدر وک هداف هدایز هدف 5

 ۰ رولک مزال كمزوک ییهکرشمو هلباقتم عقانم طقف زلوا راح یتینا هلبمام هتل ودر رکید كتلودر ِ
 قبال قفادلا هنرتصصت نالوا هدننروص قلهاوخرخ كن ول هسنارف ورندندمر هدنراهعزانم عرق

 كنولهسئارف نکل ۰ یدلوا بیس هنسعا البتساو طبض یم د هلتلوهس كنولهیسور م "

aراطقا کلب راک مزال كعا در ما راستا عیج ود یدو کک دارا نالرا هد ص وصخ و : 

 «یدرواک مزال كا عفد یت رصد تهح دوخاب و كعا در هسدا سصم هر هن زا وم یهدام یيکيدتا

 درک اما تولوا هدام رب یلموژ و لتعفم كب هجحویلع لود يااا یهعفد و كنولهسنارفو

 مز نیرومآم راسو یلاوو رکسع قجهنلوا ےلعت ارز ۰ ردمهورپ زک هرطاخو لایخ یسهکلهت
 .رولیدلوا هل جوه یرلو لو هنطیض لد هی لو دد تل را دات دا 0

 یصیصخت لحرب هتشب نوجما ےلعت ۰ ردشک « رطاخ زسانعمو هاب و هرطاخ هکنوچ هسیا لاحه
 تلود هسخو ۰ روک ی لاب هنسهراج یعفد تی هط و ترضعم هلروص ر کند ا

 ر ازىسنارف د هدنسهدام عرف یرلعا درو حرج نوتنوت یتسهدام دیدج ماظن كجهرب و حود ه هيلع :

 ا نالوا رضم تياغ كنولهسنارف لصالاو ۰ رداطخ رب ردق ور 3

 ےک وا درا تراک هو نار رهاط ین نخ دل ee کک 1
 ۰ رد یا

 یداوف قوح كب یلامت لادم و شم اوا داحا لرد یتانتسح اک ماظن ندهر ص ی

 هنغیدل وا شام هر دسک یکوا كلراتلانف هګو هدول وا داصا تقولوا اهد هده لا شک ا

 نکا و هدد را تاذلاب هدنرفب یا ا ا ۰ یی غول

 طوف ر ا ا ا قح هنو ۱ ا ىسدامەدا نونو كا تان س 2 رکسع مظمن» ا

 اب هک اح هک ودنا هلا ناب 0 عوفو کک نمدیلیوس ی سا رع وط هاا لو

 ۰ یدیلماعشرب

 تاظح الم شاد N هات هلا بم هبسه ره هدص وصخ و كم وح رم ا مالک لصاح

 تلود نالا ةحدتحراخ و هکلمو هرلقع تو هلو هه د تحت

ِ 



VA ۰3 ۱ 9 ا  SENE 

 : قفوم E ریظتنم رک اسع هدب ودنا ناب رک صیلخح نم شا یرهکت ادج 9 ادج كند لع

 ه هیکلم و هبرکسع تاماظن نالوا تامو تلود تاح ثعابو تانسحم یکیدروک ورندخرات یتیدلوا

 تات جد هلا یسهنارورپ نطوو هنالقاع تعوالسو دامقناو تبعو ليم نالوا دوشم لرقلم
 ۰ زلروک تجاح هتالبصف هدایز ندنو هدننعص یلاطبا و حرج كنهروک ذم تاظحالم هلتبج یغیدلوا

 : 1 E هطاتحا ریبادت ضع %

 ورندهنسیکا نوا ۹ ریصخ تاحالایدل و هظفاحش یروغژو دودح هعساضتفا لاحو تقو "

 . هلبحو یتحهنلوا ناب هدریز جد ندفرطر قرهسلوا تبشت ههیلک تاکرادت یرګ و یر

 تامزاولو تام ردقو بوک مزال كعا فرص رها یلیخرب نوجا یلاوحا حالصا كناتسسکرح

E 1خلابه ؛ تا باسن ا او تو هلا هملقع تافربصت نایلوا یدوحو  

 ر زويچ وا كي ندن سهام رس TT طعف ۰ ردشلروتک هلوصح هافرص ندنسهرخدم

 قفل وا فرص ندهامرسوپ هن هکدتا سم ترورضو تجاح ٥ د ندنو الرا شع وا فرص
 7 فراصم یسهنیعح تادرا و كن دیلعتل ود و ا ل هناګ رض را هسرولک مزال

  لیعاعسا رزو یرکسعرس هفوصو قفارآ یسهراجرب كنو هلبتقو ءان هنغیدلوا یفاو هنسهننقم
 ۱۱۳ سس راهخ [رظف اح ا هولا راق یدوفت کالا هلبسح یواخر كناشاب

 یتلارقرب كرها موه هدسورح كالا لاح رد ول هیسور نالوا قفتم هدر دقت یکيدليا

 هق رط هیفوص دهسهدعاق ( هما ىلع م ھالا عدقت ) :ندنعیدل وا لمح یسعا افتکا هلکهتسوک

 رم لر زور زد 4 هزادا هاروا ا "ندنکیداک مزال كارو BO وقت

 ا یدیع نالوا ۱ ی ما ام نم دیک لک ات یو بت
 لیعاعما ك رگید رب دوخاب كناشاب لیعاعما و e دفوص هللاا للیا مور نالوا
 ۰ فونص و اولنقرت نالوا ش ل وا نیبعت a . رلتیعم E ىسگ ! وا نصا یرگسعرس

 یرلکدتا تدوع ات : رلیصعب نیس اورلافالتخا ىلع ا ربع و نوذآمود یدل وا حا رک رع ر 9

 ها ر 1 نیل وا عون و کد یرلفق وت هلا رج و فنع و وف یراکجهدا تدوعو

 ا هدر هاظ یسیلاها 0 ردع ام یسز اب 2 دب دح 2 رز ندر کک

 لوا ماقا هح 1 .i حالصا لی یت ۱ ق دا ۳
 العال هجری دقت ۳و یک جازماو مابتلا هلغلوا لوهح یکج هبا. بودا

 ۱ و جد ا ۱ یسیغنق هب هنس وا EE نالوا دوجود هدنروصو ر واک

 ادب و یورک یک یر لف مش لاوشوبشا ندلحا ییداک مزال قفل وا

 E طیف نایلسو اعا ی داش واح و یدنفا رادرتفد بونل وا دقع تروشم ساخ

 هدام هملام کک ادا دلاح یراقدلوا شات اا میلس یاد



upg 
 هب یدنفا رادژفد فا  Eرکب رابد هکیدید یدنفا رادزفد اه نسعد ردهلهج وه زکتالبصح

 ندنسهل وقم تاسرخ قحا ۰ ردد وا هلاوح یسلضعب و لریصح یلصعب كناباس نالوا هدن راق رط

 نمهل وا مھر هنسه راد لس رب» هلغل وا ۰

 نالوا طو ص دعاصح بم هنغددل وا رثک عفن کک باح هلا ارت یلاّوس یدنفا نسح

 افا ےلس یاح ا هنتسعد رول وا لصاخ یشرفاو دا هسلر و هس ربلاط ی را هعطاقم ]۱[

 ردلبلد یراقدقیح هسالقا درز | كن رالصح دن دل وا لبلق یساع لنعللصح بلح هکیدد

 و وازو نوتلار ویا و ترد نانل ام ام ویلا هلا هتل تا راعا ندانامر سد لها ار تالاع طعف

 را و یعرش عانمو هدعایس کوب و شورغ رح وا هلس | می ۳ بول وا هلسا حک هراب

 رول وا لصاح رفا و لام ندنع وم هسا

 ا وا ی زمگیدلب 4ب زر نانل وا لیصح ندنمد لها تودا هل اعم کو اا یشابش واح

 را وا یقلوا رادم هفراصم نال واتدلا هراس هو و و هی

 حاعزا هلل ر وص و ندنکیدلک مزال ااعر تولق تاج هر وڪڪ هلاح و تفو هکیدلاق روشلا ا

 یرادچ وب هب زج هنس رم یک ید وا هدنعل رادرفد یدنفا فطام قحا ۰ ردلکد بسانم یرلغ وا

 لیصح ه زج ثالهنسر هجهقشب هدهنس ید قلا هسا رونلوا داشک هګدقم هام ریشکنا رو هاب ۱

 ا ید هدلاح یکيدلب هلوا لصاح هديا زککیددوب بودا هلب اقم یدنفا رادزفد هدک دید ۰ رولب هل وا"

 یدد ردتف و دقن ةا ف ولطم كل ود تولوا ندعفان» كح هلک هدوحو نامز دعل ۰

 سکر ھ ردحاتع هب هعلاطم ى صا ع ىسەدام هبلام بودا زا همالک یدتفا ی دف نا

 فو  ِ ِ EEکک ناسا یروصو سلج راضح هلکم د نوا ناب ار

3 [ E كنسبلاو هنسو یدنفا رادژفد بولک هلاق A هسعسس هو وص هدعب 

ll هدد ودح لح یسهدعاسم مدع هکیدید بودا هلباقم یدنفا ی دف نایلس هدکدلیا 7 ۳ ۳ 

 لیععتا اد را یسبلا و هنس ول هلا رف هکی دلاق ۰ ردلک د تسانم نادنح ققاس وا ندنرارب یارزو

  Se Eهدننامز یح ۰ یدیشلوا مولعمیردق مدع ۵ رک اسع طدرو طیص و سر > و راوشم

  1ندراببس و و شال هلا ل ولس هایصع كللبسم یسهفاط یرکسع و شعایغوا هباضق یادت یو

 " نیلصم زر اد هکل ی هدانناوا ن کیا وا معصت یصن كناشاب یدبع هن ر هلیلزع یالوط

  ۱ظفاحم یرلبلا و ندنغیدلوا یسولر تلابا یسی رکسع كنهنسو و اه هنع توکسم ندنعندلاق

 قوا یعس هنفرط حالصا هلبا هب رو هنت هلغلوا 1 لک هدرا تولوا یک"
 : ردرددن قدس ۰

 هیفوص دوخاب و كناشاب دمحم یلسودآ بونلوا ناسبمرد یکلرکسعرس یناح لیععا هدعب

 هندناح لیععا كن رکسعرمم  Esقه وا تص ردت طاع یر ندناریم ربع دوخا و ندارزوو

 هنس و و هاب هنس ول اشا لیعع"ا فثار هل تسانم دنا ترو هدلاح ییدلک مزال لزع كنسلا و هنس ول و ۱

 ۰ ردندناوذ نالوا یرابرہش راتعا رظن رهظم هلیسح قلوا یر در تن دنفا فیظن دجا اغا ملس 7



 3 یراق نیش تو ران و ےک E جت

 2 دحرسیچ د كن ی هکنوج ۰ ۰. یدلر و رارق 9 هرز وا كل ردنوک هدا رغلب اشا هل دلل ادبعیسالاو

 ۱ هکدننک و هندیارت كلالتخا قوت هددارفلب هدنروصو بولوا ع وع“ یکیدعهدنا جاتما هلیسلاها

 ۰ یدنلوا روصت ولربخ ځد هدنتح ودنک یلق هلع رخآ ندنفحهلوا ببس هنصقانت كنیذوفت

 E روت هات هدام یری رک ولیقرت ددج رادقمرب هلبيسحیراتدم یاضقنا لراولبقرت هرکصندنوب

 ےظع ہدنلیمکت كتارف میدل وا رومآم نب ریرجت هدنماکنه یغلاغا هاپس لبا زاغآ همالک انا ےلس یحاح
 " "رونل وا هدارا یرافقوت ناک 6 هززوا كلر و قر ًاددع یدعش هزاولبقرت نالیزاب امدقم مدکح تقشم

 ۰ ردرلاکد ردق یراقدنلوا ریرحت هدرالح یرلفدلوا رومأم هموقرم تارفنو رولوا لزوک اهد هسیا

eدلو یر ؟سع رس یلیامور اشا یدبع ٠ .ردشلک هل وا ضرفل یسهدعاسم هراطباض ید كرار  ` 

 ٠ تعس كا مادكشاإو بلج رکسع ندراضف ه وانلا قيرط ىلعر هدنآ جوا يکيا هدردقت

 عام هتکرع هلهحوو یجد اشاب دم لسودآ قحهللوا بصن یرکسعرس لیعاتما و رولپ هلو
 هبت اکمل ود رذدجاتخ هجارغسا هلا اشا یدبع صوصخ و هلکعد رولوا بسانم هل وا

 e فظ وم هلا E ندنزوس یکل وا اغا ےلس یاح نکشغل وا فیقوت هرزوا قفل وا هرک اذمو

 ور هم هلتمج اق توقو دا هرارک شعرس هدلاحره بولوا یلوا ندفظوم ریغ
 ۱ هال وا ررح ید دبل ر E E E قحا ۰ رولوا سانم قلزاب

 5 ۰ یدلو و یناوج ردقو هداف نادنچ هدیلترت فصل هدکدید ردراکرد

 9 0 و ورسضک لغوا ناول هاو عوقو كنامولاس یک اح شاب قیچآ هداتاوب
 . ردقجهنلوا ناب هدرز یلیصفت ردشلوا عقاو د رثص راد اک هدسلحموب بونلوا

 4 یر راقت ا كل ود لاحر ساق هب هبلام روما %

 : سلج ا ۰ یدبشلغار , هب هظحالم و مات مد رک ذلا فلاس سلح یسهدام دیلام هَساضم عفد

 E 2 درب رر ر راو شا ناب هلا رب رعت دعط3 رر یتاظحالم ےن هلا راکقا فرص هدن رل هناح

 3 ۰ روئلوا داراو له

 3 ۱ ترور هنادتسا نداراصن لود یههصالخ كر رقت یکیدریو كندنفا یضیف ناس راد کوب

 ê هنعوقو تاغیلکت ضعب قحهسهنل وا د نفع تا ود وو ضارعتساو بودسا هعاشا یتلود

 لوا ساب هدنیلط تام ضعي هلطرش كلر و هلا لمم قحا بولوا لمح ینلوا ببس

 e ندنک اح سا هلیتسانم تناید تدحو تهج هدلاحیفیدنلوا ناسحسا یسهدامضارقتساو
 عفانم كتالابا هلک هیر و لا هنیعم تال هن رایلتردق كنارزو راتلابا ولیریم هدراشاسو سد

A2 هلهوج و یهظنت ِِ_ هسارا و 1 تحاص هدارزوو هسا یک یکلوا  

 30 ۰ ردنرابع ندنادافا حلوا تج وم یچفانم

 > «ردراشلک هدا ضارفتسا ندنرکیدکی هده راع نیح راتلود عیج ( ضازعا )
 ر ا ییلتا هنادتساهسبک كس اور ندنرومج تانک



eهدف  

 تا
 ى

 قحهنلوا دظحالم ردلقخ یلط هتسدک و نهر ندبلع تل ود هدلاح ییدر و رارق هضارقتسا نار 7

 قاله بوليرو هاکلام هجورب هارزو كاللا ولیریمو ۰ ردیلغ وا هظحالم یسارو قحنا هسرول وا
 ردن اع ینیعب ردسک كعا ماکحا ا ندهلوقعم یناعم نابلوایدوح و هدحراخ یسهدام قفل

 نالوا دودعم ندنراسخا ن الا تولوا دون تورو راس هداررو نالوا دوحوم هدر ی

 دوخایو زو طف ندفرصتو قحا ۰ ردنکم كلريو هاکلام هجور یتلابا ادیص هناشاب دجا رازج

 یعحهیلوا لئاح هنس هل رپ ندا كنهيلع تلود بولوا ندنلسف لئاطال جدواو لصاح هسک زویکیا

 هرزوا قالوا ضرفو ۱ تیراپ هن رایچلیا ندا دورو امدقم كنك اح ساف هکیدلاق ردرهاظ

 ندتیفیکوب هکردوا اب هيلا یوم *یدنفا هلکلک یربخ هدانئاو بونلوا شرابس ها هسک كی ترد

 هرزوا یوبش * فر دراب تفک و دیدار فر ( ع ) دوخاب و عالا ار تکوک یر رد

 ۰ ردررح هرزوا لاونمو هدنخرات فصاو ۰ هلوا شما عاقسا ینموهفم كنار رع نالک ندساف

 یموع بویمهلک هلوصح هلبا لاحرو ریزو جافرب راضارتتسا ولتیلک هلوقمو هکرد ريف خروم
 قوج ك هرزوا تك عا جرح هدتحاح نوح هدروخره 2 ۸ هوش ۰ رولک مزال قلوا هدامر "

 لقلي ال وق هسا وا شم الد وط ران و هلا هتشذک دحن وها بوتلو ی هحراب ررب هدننانک دف ودنص ها لدی : 3

 دنس هصق تر یانعو تور هل روصو بودیا عافتا قلخ هدمش و شا ههاضم عفد تل ود منا ۳ ۲

 . هکلب توبم هک هلوصح ها و تا یورو راع كکلمرپ ارز یادبا رول وا شلوا همدم رب جد

 كنيلاها یش نالشد تار و هکنوح ۰ رولک هدوجحو هل رود رکو دع كنها نالوا دوجوم

 جد کو ردّتشک رب رول س لوصح هل م اح اعاد تبویمروط شو تنسلاها قرول وا یسهرم یکما : 3

 ییلاهاهلبساریدتا رود هدایز كندا هدام نالوا ها هتل ود ندنکیدلکهلوا یداع بس یرود كندا ِ 7

 جدكتل ود و رات را یسانع و تور تلکلم هک دل ورادا تروص و تول وا س كا دبع ندکللبشت ی

 یدقآ ردد یکیدتسدا تل ود هدنع وف و فرصمر هداعلاقوف هل و هدنحاح نحو رول و قر یادراو

 ندعلخ هد یرعوط ندغوط و ردنا فقوت هناماظن و نينا وق قحەلوا شک تینما هقلخ و هناعلاطم قسعو 5

 رمل یک هلک مزال قلا ندرت ندنکیدلکهنل وا ےک اباد ها هکنوج تویمهلوا نک كعا مجمقآ 3

 رود هش ودراتج هادم یه نالوا دوحوم هدنکلع ها هناعلوصا هکلب ا و

 كح هلس هلو ییرلارو ناباش اشد تنطلس نک راه تل ود لاحر لصا هتشيا :رولک مزال كمردتا

 یالصاح كنهنفد ارز ۰ ردك ندقلوا كلام ههنفد هروک هتلودرپ قلو یرنو هکردناوذ

 قل رطو هسا لاح هنره زغک وت تادراو یعجەلو كراتاد سانش و ققدم هل و اما زونکوت

 یکی د كفصا و عقاولاق هدلاح ییدنروک موز دصارتتسا ندحراخ هدب ویمهیدیک ده و باوص

 لصا کا هسرولاق هربعق در و ردن رص وصخ 0 و نهر هدام كح هلن وشود لصا یک

 هجاب وروا كنهيلع تلود ارز ۰ ردیفرص تروص كنه[ قحهنلآ یبج قجهنلوا راکفا فرص

 جد یصوصخح ات ترول وا نک ضارةتسا نا تحاح هه ر ار ظن دن راستعاو ناش نالوا
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 یصوصخ قرص تای طقف « ردد هدامر قحهلوقروق  aهلاتقدم  Eدیشرپ

 رقتسا نالوا هدنتح صحت ۰ رولبهنلوا سابق هنضارفتسا كصصنر یضارقتسا كتلودرب ار ز 3

 ا یمه امرس هدب ولوا ردمو راذکراک التم ۰ رولوا قم هلفرص تېج هسیا یضقو نسح

 دیش و ردنا ادا یتسهتشذک مه هدلاح يکيدليا لاعا هلتروص نسح نا یکیدلیا ضارقتسا رجاترب

EA رولي هلوا هام رس بحاص هدب ودا هدأت نجرو ید هلتروصو دلو روک یک 

 جرخ هدوهب چد یهقاوب هسلوا شا ضارقتسا ید.ثاریمرب نالوا شقکوت ینسهبامرس ایدهجی 
 سی اکو جد یضارقتسا كتلودرب هتشيا ۰ نمهدا لصاحیشرب هقشب ندقلوا نویدم زکلای هلتمج .

 یدک ا هال الا فرصه یجهدا هدامتسا اه یدقآ یتسمآ پدال ۱۳
 ETNA E هسرولوا كجەدا رخ لحما رکا اما رولوا شخ هم

 ی ۰ مدلک هددص هت ۰ ردهابنشایم یعح هل وا سّطم هدنعح

  یفرصعو دارا كنهبلع تلود هلا لیلقت اوز ( یرب رقت لأم كنیدنفا نسح یتیما رفد )

 4 uy عو غلابم نانلق هنب زخم زاب ندنبجاوم رادحرس ارب ز ۰ ردلکد نکع لیدعت

 ۱ : هکیدلاق ردقو یلمحت هفرصت دعب اعف تولوا شک ههجرد تیاه عفانم نالوا لصاح هلا لیفت

 ۳ ,EE هسیا رونلوا رادتعا ماپسا یکرک بلحو رله زج نالوا یلک یضثاف هلیسهدارا دارا رشکت

 ع تلود علم جهرا لصاح ندنوب :قحنا بولوا نکم هچرکا یسلک هلوصح یش
 . هسنارفو كنلف هدلاح یتیدلوانکع هلکا سم حامتحا هب هنادتسا یرورض قریلوا یفاک هترورض

 ی ضارقتسا ەھ هسک تكبنوآ شب هرزوا قوا ادا هتسج هتسح ندرلتل ود انابسا و

 7 را ناف کک یلوا شاه هسرول رب و ماظف

 قحا ندره زج قجهنلوا ماهسا هک رید یدنفا فصاو خ خروم هدننک یلوبقو در كرب رقتو

 .. یغلاصحم بلحو یعجهیلوا لصاح ردص یافش ید ندرانآ بولوا یلمحت هماسا كنه زج یکیارب
 ۱ ب هدنروص یتیدنل وا زارفا ندقلالصح یکرک بلحن 8 هنغیدل وا تعفنمی اقع او ترا ند

 ٠ مدام قجنا ۰ردرهاظ یتجهلوا اا رفح
 ٠٠ ردااش ریل یزوسوب كفصاو ۰ ردلسم یتیدلوا سب هدنیظنت هدلاح یقیدنلو یتلوهس كضارقتسا
 ۳ را نر ا كا یحدنلوا یضارفتسا داس ةنافلاطح رتا نا یدعش قضا
 .Ee یماروب ید کج هلی هدنا حرخ هل ر وص یکجهدا هدافتسا كند اح ییدقآ یرتجهلآ تقولوا
 ۰ ريهەد منوال ندنغید | وا لوهحم هحرر

 م و نان هدرور كن هنلع تل ود نم هلج هکر دهلېج وو یر رقت دانم كناغایلس حاحا

 ناکراوتل ودلاحر هلبطرشقْه وا اداهدتعس و تق وبول واییانع ور هر كتل ود و هسیاقدل وا كلام ه هن

 هدهس ور كلامو یغج هل وا لصاح یشرفا و هسبارونل وا ضارقتسا غلبمرادقهررپ هروک هن رالمحت ندننطاس

 هلرب لاخدا ه هطبار تح و ےک فرط فرط یکیکیدلرب و ماظن هن ران ود ناخدو هبنپ نالوا لصاح

 . تروصقحا بولوا لومآم یسلوا لصاح هسیک كی زکسیدب هسیا رونلوا تخورف هناکلام هج ورب



 ام هان E قد هاش

n ۸۳ 

 صغ هن رالصحع ندا و یعجدنل وا لیصفت ا یا هدا را هل وا لیصفت جا ی 3

 یش ولتیاک هسنلواعجج هنیعم تادراو راسو اهب هریخذو صاخو هبرضح ٌهيرشابمو هب ضح نالوا

 قللصح و زارفا ندارزو بصانم قرهنلوا ضرف ضاق یروصقو لام یرادتهر بولوا لصاح

 هسلارونل وا هیحوت هناکلام هج ور هلیسه ردقم تاله هراهسیک یاسالامولعم ندتنطلس ناکرا هلرابتعا ۱

 ۰ ردترابع ندنربادت یکجدلک هلوصح هسک ك جاقرب ید ندنوب

 اض رو ول ندالاحر هلع تل ود هکر د یدنفا فصا و جد هدنسهک اح تروص رب رفت و

 را ا رفرق بوتلو هک حج وا قا لوم هد لاحر یدنل وا دارم ضارعتسا 1

 یاظن تہج و قیقح ندقوقو بابرا هبا عود قحا ۰ رولیهلوا نامرد هد رد هن لود هتل ۰

 ۰ ردلمات لع ج هلو ماظن نکل ردمزلتسم یهرثک. داود هدنروص یتیدنلو قاکما تب ولو افت

 هن کلام هجور هلتمجو ماپهسا یسهنیعم تادراو نالوا صوصخ هرایلاوو زارفا لابا نیدآو
 هدناف یلک ځد ندنتالولحم هتفر هتفرو هنغجهلوا لصاح ها هسک كي جاقر هسارونلوا تخورف

 ۰. ردعالم هلقع یهظنت تروص ًارظن هنغیدل وا طظ وحلم
 نواه یر قفاوم یسهدام نیدآ هدقدنلوا ضع ه هناورسخ باکر اهلیصافت تایفک وبشا

 « .یدلوا رداص نوا طح لا کلر و ساس یردت زا ها هل

 هفارطا بودبا تدب هتماقا هدهکع هدنګرات جوا ناستطزو كس اشاب دجا رازج ج یسیلاو ادرص

 ناسعط ندنعیدلوا شمربدتا هب راغنا هدنمدخو هلعج ییارف “لاها نوت و شعر وج كدنخ ادد

 بور و ماكا یک کرک هنسدعلق هکعآ هددسا شمالشاب هه را تش ںی وک هد تب و

 ۰ ردشمال وا دیفم فرا هعفا و تایاکش ندنهدل وا شمع

 هنسادوس ردع هلا باق سا یی راردارب یدنک فسو ریما نالوا,یکاح نانبل لبج هداننا و

 رب او تلاخدو اصلا هب هیط الدنج جاش دجاریما یردارب هدهسا شعا لتف ییریضع قح ا 8

 هفس و ریما یربخ یر دتا عج EE هرزوا قعصاب یر رد هلکعا تردابم ه هباج ځد

 رازح هدقد لوا لصاو هب هکع هلا حورخ ندارد هرز وا كعا هن اعتسا ندرازح <> قح ۱ وا لصاو ۱

 راک ا بواک هر لا رد هیط النج جاشم هلا دجاریما هدفرطور ۰ ردشعا تافتلاو مارک ا ۹ وانت

 ےدقت رطح هعطقر هرازج هلیساعدتسا یه وا هیجوت هدجا ریما تالبج ت هلبا عج یني راهدلب

 لاسرا هلبج هلبقبفرت رکسع هافک رادقم هنتیعم بودا مالا سو ریما رازج هددها رشعا

 ماضم هلا دجا ربما هلغلوا رفظعو بلاغ رازج رک اسع بوئلوا مایق هبهب راع ندننفرط نیکعا

 تنواعم بلط نداشاب دح هداز مظع نانلوپ یسیلاو ماش هلبا تعجر هنناح عاقب اب ولقم هیطالتج

eلا لوچ یی رامدتساو ندنعیذلوآ تدور لیل ق ا  
 رم نالو هدننیعم هدقدل و | یولعم كتسو ریما تاک سوز لب و E دن »9



Ne 1و ات  OE TF 

 یو ی ی کی و 1 ِ
 E یو ی اف و ۸ حد

 ٩ عج رک

 3 : ا فلت سوفن یلک جد نا ا هدنعوق و نیسرف لباقت هلکعا قوس هنفرط عاق یرازج

 . هکعا تعجر هماش هیماش رکاسعو تع نع دت "یداو دجا ریما هلکلک بلاغ رازج رک اسع هرکص

 حامل بولک هرم ِ قرلوا رفظمو روصنم هلارازج رکاسع ځد فسو ریما ۰ رایدل واروبح
 ۰ ا طیض لبح تا

 ا و نذرصم هکرداشاب لس ندناریم رم نالوا غوبشاب » رازج رکاسع یهذه راحت وب ۱

 ۱ ۰ و لوبقم هدندنع هلغفلوب هدنناب ودنک ورندقول وا كل ردیا رارف
 . هدیلاول وا هتروصو ۰ یدارردنوک ی آ هره راش نالوا هدرلاروبودنا غوهشاب هرک اضع ایژک او
 . لاونو لاح نیکدهنس هنس ۱۹۷ و شا طبض یقتیراک الماو لاوما بوروت یرلنادناخ قوج كب

 رالاسکم روا

 نداروا ا كان هشيدنا تلوف ناکا ندا ترو تس ا كنسودنک هحرکاو

 یراریکفر ط هددنسا راشم و هدنهیلع ودنک یرایضعب ندالکوو و تراسح جد هغمر دلاق

 ا د رخ هیلغ ا ینبا لکد ككا قد
 _ ندرام لواو یمهلاحا هن رب ندنرمدآ كنتلایا ادیص هلا هیجوت یلایا هنسوب هاشاب رازج هدلالخو "

 تار رح نالوا شلروب لاسرا هنسودنک هدننمک یسعا تع نع هنبناح هنسو هلتکرح دحجدقم

 راذعا طب هدنسهّماق نالوا دراو ًاخروم هلی رات یسیدنوا كنمرح یسهنس ۱۵۷ ًاباوج هن هیماس

 ۲۳ 0 ا نالوع وتو ااو لال یزرد,- ووش. ردععاافعساندنکلیلا وهتسو هلا
 اور نکیا رظتنم هندورو مان هان اناطخ هن رال وق رب اد هنماظن كنارو نوا دابع هیفرت و دالب

 ۱۳۱ یحاول هرع رهاط لوعم هکولاح یدلنا دورو هماس تاربرص راد هنیجوت كنتلاا هنتسو

 رثلب هنلوا فالتا ندرانو هدنفرظ هنس a تولوا مولعم یعیدلوا غلاب هسوش كد ردن

 : - ورندیل هک هب یلاوحو هکرداناد و ےلع قح ندنراقدل وا تصرف بقّرم هددشوک رر یسهش قرەلوا

 بوریو ماظن هیتر نکم هفرطرپ هلا رت یتحارو باوخ زودنوک هک بومزوچ حالس ندهرزوا

  یراوق رویلک هروهظ لالتحاو شروش هلب وب ندفرطرب نکیا هدنروصت مدلوا یزب ند
  ندنسهدمع لصف یراسو راده > نکیا رکح تعشمو تحت ردقو. هدنروما ےظنت كنلاوح و

 : .ید یتیدلوا هلهجوت یرهرادا كرلناریمریمو ارزو نالوا فرصتم هرارو یرامدقمو رارولی هلک
 AS راچودو تقشمو بعت نالیکچ هنس زکس هدنروصو لصاطاو ردیرمولعم كنم رایدنفا

 تورتو رابتعا و ناش م کیدلیا راخدا و بسک ردق هاو هجرکا تولک مزال قللاص ذحه هریثک فراصم

 .ادف جد کد ام اید هدنرنوامش روعوا قرهلوا یهللالظ ترضح تاهجوت را رادتداو
 هسرارول وا قج هقیج هنادیم هد ولو تصرف یراهشدب تواقش كنسلاوحوب قحا ۰ ردهابتشای مکجهدا

 ۰ هلاحو ردرهاظ یتجهلوا یسرغا شاب كو ر هزمریدتفا بولوا اف اهد ندنتفو كرع رهاط

 و ولتیلک هکیدلاق ردنھرب ما یکودا مدقاو مها ندنروما هنسوب یهو هوست كرلاروب ًارظن

 بنا ید تایصف و یرق و نالرا هدهار یانتا دتشب ندقدل ا | كيك هبهتسوب هلرقلخ



 ۳ > Ao سس

 ود رد ر رفع قل وا بوح هدرمگت یابل وا رظن جد el یکیدلدیک هالو et و 2

 اس هد روما هفاک یظنت كنيسلاوح | دیص هل رظذ فرص ندنسو ندنعید] وا ا ااو ضع

 ۰ ردشلروب هلاوح

a -حاشم هدنرهنس ۱۹۸و ۱۹۷ اش هاب ر 7 ازح هنئاع وق و ناننل لبح  uكىلا فس ول ریما و  

 یتقیقح و تیفیک كعياقو وب بولوا شا لیلذتو لیکت یسهلج تیاهنو بودا راه راح قو 0
 لرازح تامولعم نالوا هقرطو هددسیا روطسع هدرگرات یرع ضعب نالوا دداا

 شف وار رک هلهج وو ځد هدنرات فصا ووا شلت وف هکنر هتشب تیمار اتم ندنار رک
 زا . لمدیا تردابم هاب E ۰ رکصندک دنا رب رک * تاور كفصاو ادتا نیفلوا ول

 1 ا قیرط ییاهش فسا ریما یکاح یزرد هکر د هلهج و و ا ةصالخ و 9

 بویعا ادا هرج هنایلاس نانلوا هلاوح یعلابم ندا باما نده ريم E نالوا LE دنا

 راسو یرادنم تر ییا ندشابلرق شاو نارا کک ترور تب نکا ل کک

 ییرادقرب بولوا راکیو برح دعتسم هللا عج هنشاب ییابقشا یلیخر ندنساراصت ناورسک و یزرد

 فیقش یسراف رذیحو هنرارزوا عابجو زی زعلا عاشو كيلعب یتیرادتمر و هادیص ندنزوا ماج داوا
 ردا دزمانو بدترت هب هعطاقم رر ینابزرد یاسؤر راسو هنسهعطاقم هراشب لیقعو هنسهعطاقم

 هن رزوا یسهعطاقم هراشب "ةتفب لبا تاصع یهدنشاب لیتع موق رح ۰ یدیشقبا سابلا ر رو ۱

 ناعلس نالوا یلسم كنروک ذم ٌةعطاقمو یرادحس كناشاب دجا رازج یسیلاو ادص بودا موحش

 تیعبن هن راودنک جد یتسایامر موقرم لح هدنراکدتیا دیهش هلیعابتاو ناکدایپ نانلوب هدنتیس یا ۰
 هنطیض كناعطاقم و دما فرط فرط جد ایقشا راشو یر دغا تعج رک كرر

 ییاشاب ےس یس ارعک هلبرکسع نالوا دوجوم هدنسهراد قحصل وا یمولعم كرا ا ۰

 دن رز وا اقشا نالوا عت < هدنس هعطاعم هراشب ادا اشا ملس هلکعا مانعا هن رزوا افشا توزدب 2

 "هرطنق یس هک ر كنابتشا هورک قرهنل وا راکبو تر هرات لاعسا ردق تعا جاقرب لیامتلایدل توراو

 تولت وط ځد دجا هزچ نال وا ا هن رزوا در و امدقم و شنا رارف قويسا ةي و راذک ندفیس

 سراف ردح نال وا شا طرص یس هعطاقم فیعش اشا ےل هرکسزدقدنل وا تار یسازح لاحرد

 ناشر و مزد جد یآ ۵ رکص ندنعوق و هب راحت تو اس جاقرب بودا تا هن رز وا تن مات 9

 ر وک دم رار هلتادافا یعیدنل و ۳ هدن دق ثمر و ماظن دنعاط یزرد راز رح هر ریڈ دنو و یعددل و ۱ لس : ِ

 هلغل وا شک وا لاسرا هت داعس رد نده | راشم فو ط /هدانب او ره دان اوشا سۇر نانل وا ِ ا 3 ِ

 قردل وا نو هد روما یابل و أ ا یمدخو كرا ازحو یدنل وا الا دننآادیم یارس نر هربع و

 ۰ یدنلق رول رادصا هنو رط هلا ودا تولطم نا | رصح قاماظن هفاک كننلاوخ وا 2 ۰

 هدف رطل وا اما تولوا روطسد هلهح و وب هدنل الخ ییاقو یمهنس ۱۹۸۹ هدنک رات تاو هتسدا 2 3 3

 طیص جد یهراشب دالي یک دفص رازح هکر دشف وا هام قشم هلو هد رګ زات ضعب نالوا شازاب

۳ ۹ 
 2 2 هک



 اتو مدت هیرقا نالا ق 3 یب ځاشم نانلو هدیلاوخ وا بوشود هنرکف كعا
 :EE ۰ یدا راشلوا لاتف ن

 ٠ هلا فیصان چ هکردینادناخ كریغص ىلع یرب بولوا ترابع ندنادناخ جوا لاوتم ینب خاشم ۱
 سرافردیح محشیسیهنچ وا «ردیسهلبق هادم میش هکرکنم نادناخ یسهکیا ۰ردنرابع ندنراشادنارق

 هدیدش تایراح ردقل وا هدنرنب هدکدتا موجه هنرزوا كرانو یرکاسع رازج هتشيا ۰ ردیافلعتمو

  هقشب ندفدل وا هرزوا ترنک یرکسع كرازج ارز ردا ناوتان ریپ یراناوجون یعاقتسا هکردشلوبعوق و"

 جد دج) جش یشادنرفو رداہو سراف تیاغ هسیا فیصان جش رایدبا ناشف شتآ یک هلاوج هلعش
 .  هجور ندنرقدلوا شعا عج ج لا وتم یتب ناسرف هفاک هتشب ندنراقدل وا لداعم هب ولتآ زوب هدهاک هکر عم

 . بولیروا هليا نوشروق مس هلیا فیصان جش هرکص ندنعوقو رهناقم هن از رن وخ تیاف ح ورشم

 ٠ هلرالوا روبحم هکعا افتخاو رارف + هشوک رر یرره بولوا مزبنم لاوتمیب رکاسع نیغفل وا لتق

  كسزاف ردیح حشو راشعا طبض یعاقو عالق نالوا هدیلاولواو یهراشب دالب رازج رک اسع
 ۰ ردرشلا رخ جد ینآ هرکص تدمر بودا هرصاح جد یتسهعلق فیقش یعیدل وا نصح,

 ۰ ردشلدونوا جد یرلعما هدضرا یور بولوا وج یزننادناخ رکنمو ریغص ىلع هلتروصو هتشیا
 ٠ .ردشلوا فرصتمو كلام واسم دال اب ا هلیلا ولت او رر رار ووو

 22 كفو ربا هدنسهنس ۱۹۸ : هکەللوش . ردس شلوبعوقو یسهبراحم هلتسو ریما ه رکص ندنو و

 ی : . یتموکح كنغاط یزرد توزا هضدرع هرازج لیعاسا رنا: نالوا یک اج مت "یداو بولوا یاد

 0 راعشا یتفیدل وا دېعتم هرزوا كىر و شو غ كب زويچوا دنسهراد *لرازح هسرولیر و هنسودنک

 e بواک 4 هکع لیعاعما ریما 1 هنکیدردنوک هنسودنک ییدمانطرش ځد رازج لاحرد هدکدتا

 ۳ ۰ در راس لر ید ةا را ااو مارکا هنسودنک هكدا تاعالم هللا
  هدتموکح لردشلر اا لاا ا ىد دجساریما دلا فلاش یردارب كفسو ربماو شلتا لاسرا
 2 2 کا مایق هن هلباقم هلا نکات عج هدقدل وا لاح فّاو سو ریما ۰ یدیشلوا لرتشم هب ودنک

 ۳ راد سوت رثآ ندتکمنک لارا هلبیسح قلوا هقرف ىا ریزرد هددسیا
 شا دهعت و دعو هرازج بودا تعوکح طبض هلرهلکهرشلارید لیعاعما ریما نغلوا روب هکمکچ

 گ ۰ م ردشمالشاب هکعا مع رک یارتف و ییاها هژیس هبعاد لیصحت یغلبم یعردل وا

 a لبج هلا ریرحت هتداعسرد قره وق هکنر هقشب یاعوقوو رازج هتشیا
 ٠ یکیدکهداثادحا كنس ودنکنوحا لالقتسا وذوفن ٌهیعاد لاکا هدماشلا رو شمردتا هلاوح هودنک

 کک یار كرازج هكوبلاح ۰ رد شما ذاا رادم هافعتسا ندنكليلاو هنسو ىتاعوقو

 یتساقا كلیععا را قرهلوا ترابع ندکعا عج رهقآ لیخر ندنانبل لبج هللا لالقتسا

 E ا لئاح* نانلوب ملکلاذفان هدنسهر اد تقول وا نادل وا یدارم لاح ریغت بویقسا

 ی ردنآ چ هکمریو یفلب یکجەر و تکیاد رک | هکیدیشل زاب بوتکمرب هلمج وو ًةيفخ هفس و ریما

 2 اب هلی رازج : ا بویروط نام نا و دنا و كتموکح هسا
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 ات e و تو 7
 ا لوا هدکن ول ناما و یار لم ید فسو ریما و وا ر ود اا 2

 شو تم زو یکنا هنس هل زخ كرا زح هدنف رظ یآ ج وا هدک دنا تاّقالم هلا رازح بولک ه هکع

 حانح لع هلرک اسع نانلوا قیفقر ندنفرط رازح هننیعم E ندکدر و دنسرب هرز وا قوا ملست

 قرهدهشوق دل رک اسع یرماربد نیلحابص نیزسعل وا رادربخ دسعک و تودنک هنعاط یزد لاحتسالا 3 3

 عج ها ولتسلک ندیلاها دوا نوجا غلبم ییدتا دمعت هرازح و شعا سال تو وط نشو

 ن زسکعا قیقح یهدام یدنفا فصاو بولوا هلمحوو لاح عقا و هتشیا ۰ ردشلا لاسرا ۳

 ۰ ردشطا اشنا تاس هدیشک هدنروبص قحدش را فان تر

eهک یافو كناشاب دمحم ترع یظفاحمیدارنال  

 دارغلب هدانناو بودا تافو هدل والا ت ر لثاوا اشاب رع ت نع قیسا یظذاح دارغلب 1

 یلصح هر وه الا یعلطفاحم دارغلب هات هنغیدل وا نددمزال ییرومأم ار ور رزو ر هنس هظفاح

 بونلوا راعشاو مما یلوصو هنتبرومآم لح مدقا نآرب هللا هیجوت هناشاب لیعاسا فئار رزو نالوا

 زوم ضا یهظفاح هب دنف و هن ساب رع ثللم رز و یظفاح هب دنف یعللصح ه روم نالوا لق هل رقتو 7

 یدنلوا هوت هناشاب دم چکر رو یا

eهک هجرت لب  
 زو وا زو ك بول وا لعوا كةسي مان ك نیسح ندندافحا كناشاب دع مور ةيلاراشم یافوتم

 هارب نس اردا دل وت هد ەن ر مات ك یقحح دنساص هبنش راهح ندننافاصم یعاصسیلو هدنش راتیتلا 3

 ج رطشلا قدی یرتاما + هتدلب اهنم نكي ۸ انساحم × هبسکی قافالا ىف ءرلا لقت ( رعش ) هدنلوصو

 دار ضع SS هلت رح قیفو هنن وعم *% هتلر قوق ھی لقتسلا * هبسکا 2

 هو راعم لب صحت هدعب یدل وا ق چلم دنسه صز نا رادربت هلس بد دقت لوا بودا قلعت بسک هراس م کلا و

 ۴ ةعاضر لیصح هدنف رظ تقو هلییسح یداز ردام دادعتسا یاضتتم تودا شزرو 9 یچس 1 3

 هرکص تدم ر و یسیکسخ وق نم قوحو قم E یماغا e .سلا راد لردبا تو رعم و ۱ َ

 رلیج هطلاب ۰ یدیشعا ترش بسک هلکعد هقیلخ كب هدنتف و رلاغا تولوا هل شاب قلر طلا تسح 2

 فوخ ندهذخاّوم هدنعح SE الا تس  ندنرود بالقنا ل راخا iE یساعلا تنغاح وا بن

 ندهظوحم هذخاومو كنسیدنک ی تناعا یسح ه رە راب و یتفلا نسح نالوا هلبا ادکو یاب .نکیا رو

 ناشو رب بسک هلیلیح زا یساا ee قردلوا تبس د کا لاقا E هنصالخ

 هدنعفر كنسهرعز نارادربت : هک هل وش ۰ یدلوا ل رف للابقا ها نیع تا ۱. رکصن دکدتا

 یهاشدان بضغ رح یسعا راستجا ههلاقمو عنم لرهیعا تاشاع هن , راتضح قلاس راکدن وادخ
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 بول وا لوزعم هلتروص و ردو شدنا رمح ندر یا کک هیلاراشم ا یبح بول وا 1

 هدد ر وص لفط E كن ردب نات هدلاح یتبدل وا التم هد ترک ندنفیدل وا لل ی



 RE SEL EES a ی

 ا یرلةدلوا اس :روضحب و مات ها هلنانتمارهز كناشنم تر تراقا و روبح هتماقا

 ام هقشب ندقدلوا فلتو قرع هسیا كلام ههنره رونل وا قالطا ا لام قحل وا قرح جد

 هعفدوب یتاضی رعت یرلکدتا هدنتروص عیملت امدقم هلبا لج هنمدق تمائش كپيلا راشم ییاضقوب هناخ

 راذک و تشک یرالح نالوا قرح یرلتمضح ینطصم ناطلس موحرم هدانناوب رلیدلشاب هکعا خرصت
 عالطا بسک هتناشیرب لاح بوروک یتفیدالپوط رکا هدهناررو هللا هرکنتم تّیه كپلاراشم نکردبا

 . هرکصندنوب یدنارشعا بنصذ یحزاب رارک ۹ هر ندکدشا بییطت یتیرطاخ بوروب تقفش هدکدتنا

 ۲ ۰۱ ناتو ما هرعاع هناخرس هدنش زا ما نا قرملوا قرم نابقا اموبف ًامو

 . ییاقمعاق ِ قرلبروب هیجوت ترازو هر هنسهدمع هدعبو یییمارهش هدنسولج كن رلترمضح
 لوا هلجو زمکی هدتنا رکذ هدوراقو ۰ یدیشلوا مظعا ردص ا تافو اشا دم 3 نسخ و

 یالوط یا هَض راعم نال وا عقاو هدن راس هلا یدنفا كن مهار | نانلو مالسالا ج هدرصع

 مورضراو ساویسو هقر هدعبو یسیلاو هرهاق رصم هرکصو یبصحم ندا هدقدنل وا لزع ندنرادص
 قحا بولوا مظعا ردص ًاررکم هدننافو كناشاب دج رادحس هرکصندقدل وا یلاو یلاوتلا ىلع هن رتلا

 :  هلیسعا ےلست هباغا لیعاعسا ینیاق یب روما مامز دو لوح هردو توا رو تیا دلا ا

 1 ۲:۳۵ یوتو را رح هرزوا ترک لاف هّلا دیک ا کک

 ریدلوا ردا رادتا همانشد و ےن مش قلخ هدنتح هدنرافرح ضم قح قرلوا بس هنعوبش كفحار

eهتماقا هدهبلق هللا لزع ندترادص  Eپولیروی نیبعت یخ دارغلب ارخوم یدیسل وا  

 2 : ۰ یدتا اف راد "داغ كر هرکص ندنر ور تدمر

 قداص هلودو روپش لا لیذ ترابطو قلخ نسحو رومشو لتع بحاصو روقوو نک

 ینیدنلوپ بولوا رورپ ارقفو رنه لها نامز ناک هدرارسا ےتکو ناسلا طوبضمو هاوخریخو
 . یرغ ندنکیدعا نکراعضا هدنفح هسیک ید ا یسیلاها راتلایا
 [a یسیدنک و شو خرفو بد رق تح ۰ یدردلا تافاکم El ۵ تلک

 . هدهاشم ندودنک هدنتبکن مایا یسعا نانع یاحرا هرزوا یتغیدلوا مالا مولعم هصحش نالوا شروتک

 ٠ هدنسهیعاد بلاثمو بیاعم یوصسج و ردا تیاور یرلعرحم ینیدل وا یتازاحم كناذاو روج یکیدلبا

 با "ددرک قافتا یرلقج هیمهلوب یشرب كج هیلیا دانسسا هدنقح یربغ ندنتناطب رللوا
 5 ردررح ۶ هدنګ را فصاو

 هک ىدنفا ىنطصم باتکلاسنر تافو #

 نطصم یاح باتکلآ سر نالوا شارف ریدسا هللا اسنلا قرعو هناش تلع وریندنوک جاقرب

 ود هل سال تولاءادو ( عرصم ) قرهلوا ها ترش یگ امویف امو كن دنفا
 : 5 ضەإ هژلفع ندنلام + ءا

 ۽ سس نوا كنال والا یداج رش تولوا دفع هددخساا وا اودو هراج هذن ر, وج اطا قاذح

 ا ا یعجرا قرەلوا اضقنا ةسیک "هدیجب هلبا دیسر هکان لجا تسد یتایح روشنم یتوک

 تر e ا نر



 «یدنفا یضیف یرادزفد لوا قش یسهلیلج تمدخ تساب ر نالوا لح هلغلوا اضرو عوط داد

 لچا روش نانلو یقیمارفد الاح تولوا شعا قل دود د حج وا امدقم ید قلرادرفدو

 9 ردشلروم هح و 4 یدنفا ںدسح نا ه صاع هنا ر اناس یتناما فدو هب یدنقا فیظن ۱

Eهر و  
 . زوت وا زو بولو ها كن دنفا 0 ەل یخکیا یراوس هلام رم شا

 ۰ ردشعا دلو هدنک رات ی

۱ ۳ 3 1 
 6 ناسنا ممطابال سفلاپ تناف + اهلئاضف لمكتساو سفنلالع لبقا )ا

 لک دهن وطنم قلا هابآ را یو ه ها
 ر یا د هلیشاتک راجه ع قاق سالا هدنخ رات یتلا شعلا لردا تمه ا

 رادرتدو شک ارو هدفدلوا اش یدفا م لات هم
E eاو قرملوا ىا  

 دن و ید ناو ےک هایم الا دوا یودرا ا ۰ یا
 یدیشلیا دادعتسا هب هیلاع بتا هلاکو تساب ر یریغ ندنفیدل وا یهرک دن كچ وک هدنندوع 4

 لاضاو دج لئاصخ کشا ا لع یسرت | لار ودرا دنا هال رد را
 لا ردص یادضتک هد رات چوا ناستط قرلوا ىدا ههم هدنبصنم كنسیدنک یسدزکر

 ناسقط بونلوا بیبطت یرطاخ هلیتناما قد نکیشلوا لوزعم نداره هدنسهنس ترد ناستطو کک
 نفد هدالاخ ترضح راوج ردا تافو هنتسوت و شاوا تانک سو ر

Eایندلاقنک ) كلتم تلاسو بینم ندهتولخ ماشم ضعب و بیداو لقاعو فیفع ۰ ردشفل وا  

 رفکج کرو ال ا ل اک قرلوا ( بیر لاک
Eندنفیدلوا یب رقم كمرتسوک تیالمو لد یو هلاصم باعصا بولوا تافص  

 ۰ ىدا ىو دونشح ند و سک ره ا

 هک ییاقو كناشا “محم لەدنراد 3

 نالوا فورعم هلکعد رلهداز یدهبح هدهدنراد لصالاق ا شاب دمع یل ەد راد قبسا ردص

eیاب یو تس ار دراو تا ل  
 شلتا تیت بسک اد لاا تل تامدخ هجن قرلوا ادنتک هاشاب دجا یل مسکو

 یرابرهش راک تقولوا ۰ دا درا صا ار لوا روخاریم هدنسهنسر ن

 کردا واول راح هدنسهدعقلایذ یس هنس نال اقر كرب زو هرق ا

 ندفدنل وا اقا یترازو هلا یعلطفاحم ی نا ا 3 1 هدننابعش یکیا ن بولوا 12
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 ی هم بت 3
 هدنل والا عبو زکس ناسقط وبشاو شفلق رومأم هتماقا هدهدنراد ًادعاقتم هدنلاوش چوا ناسفط هرکص

 ۰ ردنا تاقو مدقم ندزل وا لصاو هنصنم یدا شک وا تصذ یسلا و مور را اس الاب یرازوهن

 0 رداق هعاا یتییددج و ۳ و مرک تاکلفو شەراو هنیعبس هج رد یس

 ا تکرح قیفوت هنجا رم كندنفا دمع هبلاراشم راریس قا تولوا روقو ر زور "

 را و یر وتو هسودعو ناتو ماجو مماع ترد ردشغا باما لر یک یل
 1 ردشللا تمه هنسه وست كفرط ضعإ و

 هک کاله نده لز كناشاب ناملس ب

 ۴ ۱, ۰۰۱ Oe لمیتراد ورشمدخ ور
 یشابشواح الاح و نالوا شعا فوقو بسک هنلاوحا یلاوح لوا هلییسح یتماقا هدم ورضرا هدیدم تدم

 ےس ا هصاع هناسرت جد قایشابش واچ بلا یلابا م ورص ر ۱ هلئارزو هر هناا ناس نانلو

 تاک اتاذ اشاب ناعلس ۰ یدیشلروب هلاحا هب یدنفا كن هللا ءاطع یییما هب رایتناما هناسرت و هب یدنفا یرمس

  ییارتف هدنماکنه یمزع هنیصنم ندنفیدل وا یصرح لام عجب هدنسودنکقحنا بول وا طوبضمیسهریادو

 . هلو یک شلند تیا الو تراف یکلام هد وراو اب وک نکیشغلوا هست هب ودنک- یساعا هدیجر

 . یر وص یار هلیلاسرا رارشابم هنسهمیرا بناوج و قرهیلقح یراضف یتیدا غوا هدنفردقیچ
 عطف ها ه ربحذ هک شش کم هدود را و ره ناحزر E زا 0 ناصمر ۱

N e, E TT anرادتموپ ارفف  

 هدکدتا ۱ و تو ار ود ۰ ردلکد زاح روجو لظ هجرد و و هر و قلبم

 سوم نوت نوت لاها یثان ندکعا قییطتو سبح ی یتفم هدنوک رابع بولک هبصغ اشاب

 دهنم دنا یجیدل وآ عقم كناشاب هلرع وق و دل رز E دسر هدهروک ذم ٤ دبصق هللا فرط نم هدلاحیرلقدل وا
CC 

 یدآ چرب هج 1 تول وا دا هدنتلا رارا ودو فقس نالفس ی و عاسا و ی س ودنک قردل وا

 لر ا رام شماملاق دما قره وا یساضعا ید 2 هددسیا شلو صال

 e شلوا فلت راهسیک قوج كب ید e هرز قلوا ندنراثآ یعودق تمأش

Eyو ا ا دراد ناما ملاظ مولظم هارت زا (ع) یوا مالعاو اهنا  

 ۳ ۱ اا اک نورا لام یزارب تلاوعا ٠ راخداو مج هلو صرح ردقوب
  (قرش نامزاو عمجعرلا ) یداراب هننادناخ هدهن و یدروگ ی ۹ قرولاق هدنلا یرازسرخ

 هک هبرع و
 9 رهام رج زح فراعم هدنل وص و نبح بول وا ا هدادغب مدقم هدست جاقر هلا راد یاقوتم

  هدعل تول وا لئات هترازو هسر هلل وا ناسا حار ےسا ییلیقتسم تا قردل وا نراتم ری

 . ەچاز 0 ان شع رو هنس ودنک بواب ا ر موق رھ تم صم نغج هل وا تداهش ا

9 E ۰ 



4 

-[ 

 f رو ۱
 كموقع هدریدقتو ردلوقنم یک رک لسا نک یرارسامرع اضعب تویلقاص یب نا زرح
 تداهش اما روهلوا كمد شلوا رهاتظ ییاکحا كنهجاز یتیدلوا شا بیترت بی رقتلا بس

hMهدلاح یعیدنلوا یسهلداسم نظ نسح هدنتح دحوم نمم قره وا تح ندنلاح رهاظ  

 دتینم تناک ارفاک اهف هتضبق نخ لابلریخف یدابعل نفجرالو) هجان زل ریک هنسهرآ دوبعم هبا دبع

 بولی هل وا e هرز وا یسسدق تیدح ( ةداهش تناک انموم اه دتصف نعو هبلع ترادق یت

 ۰ ردن ربع و ِك یاح یدبق لابلربخ جد ه دق رش تبدح بول وا هدف رش ناضمر ر لع هزاز

 حاخا رزو یسیلاو نوزرط یتلایا مورضرا نالوا لح هاییسح یاو كناشاب ناعلس هيلا راشم
 سکرچ رزو یتلایا نامرق هلیقاا یعاصس لیا جاو هاشاب دادقم یلغوا یتلابا نوزرطو هباشاب ىلع

 لص ومو هیاشاب رزو لیلخ نالوا یظفاعش " الاحو ینرصتم یعاصس هنوکیلابا هنطاو هناشاب : نسح

 اشاب نطصم رزو هداز ىج زاب یسیلاو لصوم اقباسو بولیرویب هیحوت هاشا : روع ریزو یتلابا
 یاس ه رصيف بوتلوا دعو کک رورسم هلا بصنمر نابسح هنلاح هدک دلک یضوط هتساوس

 هاشاب دمخ هداز لیلطادبع یعاصس رهتفاو هاشاب نیسح دماح نالوا یظفاحت یلک ندمارک ناریم رم

 یمرکی كشرش ناتو نا هباشان ییطصم یک ی صراف قالا هجور یاس موروچو

 ۱ ۰ یدلرویب هیجوت ینوک ی
7 

 3 کک ردص 7

 رخ الا عیر هیدنفا عفان دم دیس نالوا یلوطانا اساس لیا م ور ةياناب یکل رکسعیضاق

 3 7 یتا ی رک كفش ناضمر وبشا عب هرکص یا جافر ۰ یدیشفلوا هیجوت نوک یعتدرد یم

 ا *هدعاق هجرک | دن رادص لیا مور هلکعا تاق و ندنراتلع ردص قسص و قام یدنفا عفا ا 1

~4 

 مدعم یآ جاقرب یلاصفنا ندروک دم بصنم هد هتسآ یھ یدنفا هللا ءاطع دجا هلا راشم فلس هرزوا ی
€ 

 تا هدازربع رک ردارب دون دک ) ع( هکنوج و هتف هدلالخ و EE تاضق و هنعلدل وا

 كندنفا قداص دمع یردار هلا یدنفا هللا ءاطع یالوط ,ندنس هدام هان امدتم هرز وا یم وهفع ۲

 هال ر عاب لرما.دایدرا فک هدد تف نیشنلوا سا نو تک ها
 یرکسعیضاق یلوطانا الاح یکلرکسعیضاق ییا مور ءان هنسهظحالم ىج هل وا بج وم ییراعاقحا مدع

e 7دلا راشم ید یل کشا لول ا  

 E ۱ ۰ یدلروی هیجوت هیدنفا قداص د
 9 هللا ضيق دا 4 نالوا مان الا یتفع و 8 قطصم ا یدنفا عفا E یافوتم

 ِ او دلوتم هدنگر رات ید زوت وا زوكب تول وا لغوا كن دنفا در یلج یمودح تل دف ۲

 تدم هد زکس ناسلوسو یسیْضاق هن ردا هدچ وا نا ی یسالم ا هدنګ رات ىلا ښو سردم

 یرکسعیضاق یلوطانا هدیتلا E ولا ىم لوناتسا هدن رد ناسعط و نولوا یمالم هرون

۳ 



Nاد  E EEتو و شم تم  

 د
 م ا و یدنا شاک هاب نامور هدزوک را هن و شلوا

 ۰ ردشعا تافو ررح لاوئمر ندعا تیم لاع | تول وا یرکسعضاق

 هک هعونتم تاعوقو 2

 جک رزو قوت هداز مع قسا 0 ا یوم ا مدقرتا

 دوس رجو ِ شا E RE E و دعسا و هه ۳

 ا تک E یرایرهش رهاظم ماهلا رطاخدراو ییدلوا تداعسو نم
 و e E n یملردو هفرطوپ

 ۰ هدنرشستت ترا دف رس ماش رد تن

 وهشعو یوم هدننبب ماش “لاها ود ردشاط یی و ادتا كا ا ي

 کم ءاسطب لمر رتوب × ۸م كیشم راجالا رثاو ( رعش ) ندنسهیات هدیصق روهشم
 هیفرثا دقوالا رج ىلع "یطوالو ) هدناطتس باتک مان یرفص صااصخ كنيطويس

 0 عوقو ايص وصخ و شفلوا رک ذ قالطالا ىلع رج ندارثا لوبق هچرک | بونلوب

 ۱ شل رج ىلع مد دقتعاول ) هدهسیا شمالوا ن رکع رفظ هه ګګ تیاوررو هصرص "هرابعر

 و نم حیتلسم یزازعا و بلج هلیداقتعا تایحلا لکا ا مدق شهنهرز زوا
 3 ۰ ردهابنشای

 هظفاحم 2م ا نالوا هدنسهاثم a e 0 او[

 نوک ی 2 E كعا هظفاح تو هدرا لوا روا ءاتنا ۳ هدا حالساا

 . ردش وا هجو یعاعس لبا هح وق

 بیر یرتیچ راس اد  ڭنافطصم i نایلس ناطلس هدازهش یورک حب ال والا عبر

 2 ۱ ارش ی
 ۱ و ا هلا گر و ت ندنو تول وا ۳ هنزح



e 1قرهلروی نییعن یزاب رمش راد ا دعدقا انا شب نالوا روهشو مایا “هدر  

 . ردشغا زارحا ینفرش هناهاش ذصوصم تمدن بولک داناو یدیشفلوا توعد هتداعمرد
 تیانع یسهاب هم هی LE ا هللا رخ ظفاح یثاب م کو نوت ی كنال والا یداج 3

 1 یدلروی زا

 بودبا لوخدایتشا ضعب اليل هنس هناخ كناشاب قطصم نکارطرم نال وا یفرصتم یعاصتس هن ول

 هلوتمو ندنفیدلوا شغل وا مالعا هتداعسرد یراکهلبا را اب هلا لتف ود 2

 یغاعس هنولوا هدننعع تل تسوک ترو راس یردنلوا سدان هدولرذلو رندا تارچ و

 یاس هنیولد نالوا لح و شفلوا نامرف رادصا دنمات اف لنا مورو هاشط دجا تروق ق
 : . ردشفلق هیج وت هناشاب نج رلا دبع یلتان ودیآ

 نع ءان هن رهش نالوا ریکقافا هدنماکنه یغلناریم ريم كناشاب روع نالوا یسلا و مورض را

 یاما قرهلوا رورفم هلابقا ندا هجوت هنسودنک هلمجو و یدیشلروب هيج وت لابا مورضرا هلترازو
 یشانندقلوا ع وع یلاوحا ضعب قانم هتراز و روط هقشب ندکدشالرت یتسهدعاق هلماعلاب هلهاعم هد ۱

 لح هلییسح قفلف روبه ندنقباس لابقاو رومأم هنغلفرصتم یغاصنس لیاا هلبا لزع ندمورضرا
 ۰ ردشغلوا هیجوت هباشاب دمع ییهدنراد قبساردص ییلابا مورضرا نوا 8

 لرد تد ند اار دار مظع و اشا نیما راریلس ر زو یقرصتم یاس یحهناو - ی

 تاکرح هد هبآ .: ولا و تالابا یرفدشل و هد هن آ وب كناشاب . حهارپ ۱ نالوا ترازو لئان ا: ر و

 هدهدکن اشا مهاراو هد هلق اشا نیما 9 ِ یرترازو یو و قفوم هب ەدى دنس 7

 ۰ ی

 ضعبو هبهناطش تالب وس اش رکب مداز اشا شم ندارم قرص ا ۳

 رشاسبم هلکتا مادعا و لتق قحریغب یبیدنفا دوم نالوا ءدلب "یتش هلا ماا هنلآورکم كنابقشا
 یدنلوا لتق نیزسکم قوچ بونلق دن هعلق هدهنوق هيلا یوم یاشاب ادتا كره ردنوک ص وصح

 سما یسلروتک هلا ید كرات | ندنراقد لوب شقا رارف ايشا نالوا یلخدمو ىلا ؛دصوصخو و

 . یدلروپ هلو -
 هنلاح یدنفا فسو نالوا یاکجاوخ هر لئان هل رقترب نکیا E وطنم <

 مدع هبلزا موستم قزر هدنبصنو لزع هلیبسح سا تیلقس نکیشلک هلیرباق با بصانم نابسچ ِ
 لوکشک ضرع هراشلوا تورثو هاج باصصا ضعب هدنلو تیاکش ندشیع قیض امد هلتعابق 9

 فرص هنسهیلب ناوسن قالطاو ذخا یغنیدلوا روک یرزو مس یکیدتا لیصح كردبا یرکهزورد

 هدنسهناخ نکیا لوزعمو قغاللوق راکسدخ ولقلقر نکیا بوصنم هتشب ندکدلیا كالسناو

 هظفاحم ینناشو ردق كنقب رط بولوا یتداع كلك هبیلاع باب ًایشامو ًادرفتم توک ناسارگ

 و هلن ندننرورض i یدروبنلوا ضاغا ردقهنآ و ۱ نر هدأت نوهگید



  E. HEEL SEهم و ۱۳:۹۵

 یمظعا ردص روضح ارعا تعاق هنکیدنا مدقت لا عر وا باكر هد جاقر به 
 نکیسماعا تقبس یمدخرب یزحو یلک هتلود هقشب ندعفانرج و, تیاکش ندقافو رف بوراو

 نت كلاس ه-هو صرح تع” هلوتعو یشان ندکعا تردابم هعیدصت دحزا حراخ هلیساعدا قلرادکما

 ی ندنرفد ناکحاوخ یعما لرهاک مزال جشن دن و رهط قیرط ندرلنل وا كالاهتم هعفانم باج هلا تلاذرو

 یوب ندنرب رح ناربم هسور هرزوا قلوا رادم هنشیعت قرهنلق -هتماقا هده سور كح

a . ید وک ناسحا هعطو هفت شه 

 ٠ ا هلفلوا ترابع ندهکاحو هدافا اهعوقو ىلع بدم و هیلک تاموقو ىش

 . تقورب ارز ۰ ردانعع و موزلی هدتتیتح یزو طیلخت ید كنهیزج ثداوح لومو هنسیلصا
 لا ندعیدصت یروما یایلوا ۰ شعاراو مدآرب ندو سیسخ ندناکجاوخ هدنمان یدنفا فسو
 هکلب و زا بترت تربعو هدنافرب ردقهرذ ندتعوقوا هدخرات ود شقلوا نن ههه سور ندنفیدلوا

 . یاثا كتقدم "یراقو رازو یتاعوقو هلسلس هارهریک هنسارا كمباقو تابلک روما تاّیزج وللثموپ
 . هنر رات ییشزه یلکو زج نخروم نالوا زفالسا هکهراجه نکل ۰ ردنا طیلغت یننهذ هدهعلاطم

  هسلقج نوتنوت نده رط نالوا یرراشعا مدق لولسم كران یدعش ندنرتقدلوا شعا حرد

 رسموا هلبو اصعب هدزمک رات هلسهښالم یتج هيم هنلوتروق ندنراقزټ و نعط كناوخا ناتسرپ رهاظ
 . یدنفا فسوو هروک هتقد باب را طقف ۰ ردننبم هت روب و ترورض وش یو ځد كراهدام

 1 یتاکحاوخ نزک زمیقاشوا یرابک كنامزلوا هکرونلوا طابنتسا قرهلوا هداف عور حد ندنسدهرفف
 ۱۳ را اا وک هرورضالبو نازادهعر نا مرو یخ تندر شالوا لئا یخی
 e شعا راردا ارغا هداو تعانق "یداو قلخو . زازعا یهیلع تلود بتر هلر هی راو تیدلات

 ۳ ۰ هللا ممجر

 . كناسوم نالی نالوا شلوا ناو مت ناشفا bS هدننام هد_نغاهس ریچ امدقم

 تكاشراردب هحدافم + دوش رک هداز ؛لرک تبقاع ( عرصم ) لیعاعما لدو نسح روک یرالغوا

 ٠ سوما هدر كتهو سوفت لتق هتشب ندنرلکدلیا هدیحمر یارتف نالوا هللا ةناما هلا افتقا هن رنا

 دیج و هيهات وک هلا اشاب دادقم رزو یسیلاو نامرق هدننمص یراتازاح یارجا هلتمج یراکدلکهدا
 نسح روک و تکرخ نده وف سفتلاب اشاب دادعم هلغلروس رادصا هيلع ماوا هتشب هقشب دن

 هن : رارزوا یرغوط هلب رالوا نصح هدنساضق تاغوانم عقاو هدنغاعتس هّیالع لیعاعسا یلد هلا

 ر ندلع یرلفدل وا ى یقاط ابقشا هعفد جاقر هدکدتا ترداپم هتییصت و رصح بورآ و

 یراهعوطقم سور هلا لتقو ذخاًابح یرفن : جاقرب ندایتشا یاسور هرخ الاب بودا یدصت هب هب راحت

 رارکت هباشاب دادم یصوصخ یرلتازاح یارجا هللا ذخا ید كنابتشا رکید یدلردنوک هتداعسرد

 ۰ یدنلوا راعشاو ما

 هدرهاظ اس درج هداز مظع ندا تافو نکیا یسلاو ماش هلهح و درک کد مدقا ندنو

 ي هنادیم كنم وتلع لام نک رو ند كب ندهجرد یعیددل وا نیم یلام نالوا دوحوم



 كن رللغ وا هبحما ثیحنم ا ناب جهدرح ر ,E یادخو عابا هد 2

 ندلا دعس ریزو ا یداماد هلبا اشاب ادع ناد نوا یر كرار او یا اک

 لام هدنرقدنل وا قاطتتسا هللا ردبعوو دعو وکو راضحا هتداعسرد ردیلغ وا كموح رم اشا

 هح 1 ا هنرزوا كنو .ژلیدلیا هدافا هليا ر راقت نوعضلا ا ییرفدلوا فقاو هنسهداز ندد وج وم

 دیعم مايقلامو ىلا هلو ندو قرهلوا تباث هدنرار رقت یکلوا هن هددسبا ربشش وا ا قوح کپ

 بولوا ضراع روتفو تربح هررومآم هلکقیا نت یح هیلوا دیه ییشرپ راهسلوا درع دو
 " هدقدنلوا راعشا هرلیدنک یغجهنلوا هیلخت یرییپس هلیطش رکا تمدخ یلک هب یریم بناج 1
 . یتیرلکح هيم هلکن دنسهدهمع كتمدخ نالوا بولطم هق دل وا رظم هنافتلا ع ورب ندنفرط هيلع ت و

 هب یربم بناح هلا طیسافت هلا رولیروب تیانعو ناسحا ِِ رر هلترازو هنر هن رلهدېع 2

 هدقغل وا هدعاسم هننرلوسم و هتینخاق هلب راعا نام ییرلججهدیا م لس و ادا دق ۱ هسک كب جوا

 هب هسیک كب جوا قحا ید هسیا راو موتکمآ لام هدنرادب ( 1 ) بونلوا روصت هدب دع عفان

 یساربو ترازو هرنو ( اینا ) یراتحهلوا شعا ملست ینآ هتشیا قرهلوا رهاظ یک هلی هلوا غلاب
 یتجهلوا ببس هنسعا تقد هدافا ینت روما و تکرح نسح هدایز اهد كنسللاو ماش هلببسح تباقر

CE)یسهلج بودا رومظ ناربمرسو ارزو ز وا ندزوت وا ردد هب یدعت ندنلسن هداز مطع  

 هدنسیلاوح ماش هدلاح یعیدلوا شمام وا سح نایصع هاش ندنرقرەلوا داقنمو عیطم هبهیلعتلود

 NN Ne كناید راو يسه زاب هت ) ع) بول وا هدر وو یرات رهس و ناش :

eدد رلامدتسا هدفدنل وا ضرم درا ه بار هاا ی یرفو ل  

 یسهباقو ندنلالتخا كنسبلاوح ماش قحنا بوليرو ترازو هر ید هنسیکیا قرهلیروپ هدعاسم 9
 هقر نالوا یدعب هماش هقدل وا هلرظن فرص ندنتلابا بلح نالوا یرلسقلع هدایز_ لا هلیسهدارا 1

 ۰ یدلروس هرج وت اا حوصت یلابا رک راد و هباشات هللادبع لاا

 راعس ا راکتفادص دعت شع تلادع راودالا ءاهتنایلا راکدرورپ بانج زع اکدنز تبون

 تفصن هاشداب و رادرک ت رم لو نوشزوم رارف دا تلود لو کرم دا
 هل وتم و وا قداصم دن ران اکو لم رصح تلدعم صع كنرترضح زعدنفا را در ادبع راثآ

 رونقوط هتلعو تلود سومانو سرت هل وش هدایندو قموقوا هدرامرات یک لثم یارکنمو تاثیس

 رولوا هدراشيا رونلوب هدنفرط هنوا ًایلک كتمکحو لقعو عرشو رروت هدابآ بارخ ور یکلمو
 کو قح كبشا a واکد هنره هقح بانج یالوط ندرت رهظم هننداعس كعا ود شعا 1

 هدندم تدم ییافوتم تاقلعتم نوهسارجا كنسهبرح و هم رک لوصا هرداصم هکردبش زلوا هنو ر دز ق

 ا ۵ رکصندقدس وا سوا ندقلدرا عح لام هحرد یییدنل وا I بودا قضت و پک

 كن هب ولطم تمدخ جد ندنرلفرط او هنل وا هيل یرللیبس هاب را یشحاف و بی طرح 5

 هرو زم هر هنن رلهدمع هرزوا كمر و هسیک كاد جوا هدقدنل وا قیلعت هنمجوت تلابا و ترازو یمافا

 صراذت ندهمنکش و نجد هح ینیراناج كراهداو مالعلا كالا للا ناعسف هلبر و جد بصن» رپ هلبا ۲
e 



 نی هب رس

 . هلراموقرم كنامز ناراذک راک نکل ۰ ردلکد دعبتسم ردفوا یراعا ثبشت هتروصر هلبوب نوجا
 یسهعنو كالم تكهاشدا نيران و یرلعحه راقبح ندنعلح كتابا یرلتحل وا ا ةدابز 2 یرابو

 نالوا هلا ةعیدو ندنویو ینجهلوا شلرپ و هسنلعو هیر تصخر ر ه یدعتو لظ هقلخو بارخ
  راسخو ردع "هدزاب كنلاها نانلو طول هنتر ومو هافر 2۳ ۲ در یو سو توق تو

 . هداسفرب هد ودنا ر راک هناح كن ەم وقر *یلاها هلصف ندرعظع كحمدا تتر هلسل وا ۰

 مناط رو هکعا ون قعاضم فاعصا كن هحق ۲ یعحهلاوش كتل ود نوهعفد هدن رب دقت یراتأرج

 CE SG ام در وح هز هانک و مرحب

 ضرع هن وامه روضح قرهلو تانسح رهن هدنسا رحا كن رلامدتسا بویمهدنآ دظحالم یفح هنا و

 ° ردندراتحاف قجهلوا بجوم ییراد تیل ۇ سمو قجەیملوا لباق یوفع یسرغوط یرالوا شعا
 ۱۳ ۶ تکرحر هلو قرا حما تاكا تیاغ لضا و هدا ئاو فاصنا بابرا راظنا و

 وللئمو رئیس یکیدکج كنهبلع تلودو هسلوا قمزا هصضوط یعباقو خروم ٌهفیظ و هجرکا
 قدرط لرب فاکتسا ندرابش هل وا هدب ولی كف الخا یفیدل وا یس هیعیبط جات تكفالسا تاّمطخ و هراکم

 هسا روک یسدناف ا ترعو یسالکا اهع وف و ىلع یهدامره نوجا شات رآ ندلقع و عرش

 3 هله ىدا رونلق رۇ راتخا هدننک هاو ندضدرعت و نعط یتیربلعاف و رونل وا تاج نفت هک

 یتیرقلانف كن و و زلک هاسحو لح هضم راثآ یعیدقار هدنل ود وب كنس رک "هدام لاوما *ه رداصم

 ۱ روک تححاس ده هددحت تالیصفت هدنابل وا دیلع ءان و زعا راکنا درفر ندلوععلایود
 ۶ ور یالعع لقا نداندو ند نانلو یرادفرط هدنناوا یناب رج كنهموقم فهم کات

 هدنسهاس تلود لاوما یکیدلیا هرداصمو طبض هنافو دعب دوخاب و هدننایح كنو كنوش كتلود

 قاطرب كتلود هلرهراب لواو زدم هود عیطلاب ندنفیدل وا شم هیچ نو كلعو شش وا راخدا

 LL و باوج هلهج و وش هراثل وا هدهلطاب راکفاو شعا ررید رونلوا تیّور یسهب#* فراصم

 ي تاو راسو ندراحت بویملوا یراج هدنراقح تلود ةمدخ زکلاب هرداصم لوصا (الوا)

 دخ (اینات) یدبا رک وح هنس وق لک لاحرد هودوب هسللوا سح هلام تردق قجازا

 a نالوا دوج وم ندنشدل وا شعا بصغو تقرس ندکلم دوخاب و ندتلود ینلام یی

 هتسسهرهطم تعب رش لزم ربع و هنساضر كنب راتضج یلاعت قح كعا مورحم ینیراهثروو دالوا

 . ندنکلعو تلود نرومآمو ارزو ( الات ) یدما لکد یش رر ولا هلهجور هتنناسناو فاصناو

 لاوما (اعبار) ردکمامرپ و ینادبعوا هرانآ نالوا مزال هل ود بويا طیض یییرللام ود رایدالپ وط
 یقرهلوا فلت هدنناکت را دانا ر وشام دنضبف او هود هه رخت وه هدز و كن هط وبضء

 ھ2 ید یتاقلعتمو دال وا كلام تحاص هدر هر آ فرش ندنغیدل وا یت كل ود جد هلتهج وب

 ۰ لهلک هدهددص هن زر ىدا رونل وا ادب ی راسکتا ماطر هتل ود قرهلوا بارطضا و رقف راجودو

 ّگ ا قطصم دیس ریزو نالوا نیش هناتسا وریندندمرب بولوا قرص یعاصس یسرق

 جیم هل یک رع ا نآر قرهنلوا هبح و یلاا

 اش نا € ۱ یک

2 



e ٩۷ Fm 

 یسهرق هنسهدهع هرز وا قل وا نیش هیات نا جد شات قطصم را ریس رز و یسلا و تل

 یاس یرح وا ید یلابا بلح تونلق ا ه داعس رد هبح وتلا یراقاصس یک وا ناطلس و

 یه ردنکسا ندنارمریم یعاصتس یرخواو هاشاب دجا لی رخوا یوبشاب نادش نالوا ینرصتم
 ردشلروس هج و هاشا دجا هداز ساب دوم ۰ 1

  ۱رک كت د رات مصضح تاپ ناخ قطصم نت  aیار هک دح هلا ناطلس ناب ار

 تكناطلس ناڪ کب هلکک مزال یرلغل وا خوز و دعع هریضنش ور رزو رو كردا اردا یراج وز تقو

 د زمان ناردهش ه اشا دجا دیسلا جد تایا طلسم هکدخ و یک وز و دعع هباشات قطصعم راس ر

 تلدرمان د هاشاب دجاو شغلوا توعد هتداعسرد اشاب نطصم هعدقا میعصتاب سفت

 تلصاوم هتداع سرد هدانناو هلتماقا بانط كف ندیلح اشا نطضم ۰ ىدا شاردنوک مدآ هلت راشب

 سر ینوک هبنشراهچ یعنزکس كنهرخ الا یداج وبشا هرزوا یجوهتم ( رخ دال ریلتا) هدف تا

 اهیلاراشم ناطلس یقاط زاهح ینوک هبنشراهج یک نوا ؛لروک ذم رهش بول وا دقع هرزوا داتعم

 هن راداطلس یارس هلا الاو ۶ املا رام ناطلس یسادرفو یدنلوا لقن هنارس كن راترمضح

 یارس اشا نادویقو مالسالا حس و مظعا ردص قحا 0 تدوع یالآ بایرا هدکدتا فی رشت

 4: یناطلس یارسمارح اشعلادعب اشا داماد بوک جد یماغا هداعسل راد ترغلادعت و تولاق هدناطاس

 فرط هدکدلک هیلاع باب اشاب داماد یرصم ژیدلیا لوتقو دوع ید رنا لردبا لوخد
 هاب دیو یدقال تدوع ارم کما ا روت هو لا ۱ ۱

 فرش ردق هماقخا هدیاطلس مر مراد ترک دفاع یا 3
 یسادنتک ويف كناشاب داماد هداناو ردد روب تد وع هن ران واهه یارس هرکصذدقدل وا تماقا شڪ

  ERردشل روم ناسحا یسهبر قلیشاب یوق دیس دهع هلغهل وب هدتمدح اغا ۰

 بوليرو ماعها و دفن هننامزاول و تاودا لکا كناع ود هدایز دو ی هنس و

 الا ایداج رهش اشا نشح یزاغ ابرد نا دوبق  Eهلا تکرح ندهناسر نو ا ى

 كن همتهش نالوا شلوا راتفقرک هند ول هطلام امدقم هدکد زس وک یالآ هدنهاگشس یکشوک و داتعمرب

 ۰, ردشاروب نامرف ادکا هب ودنک ند رادحا فرط یصوصخ ماقتا ذخا ندادعا هلیص راهس|

 هداتسا ندیدم هرز وا قو د وج وم هد هلاسرت اه داق با یک راک ود نالب راتیح هن رک هند و 0

 تاق یکا ردق هن راهب ا PE قرەنلوا مع و لیمکت یتامزاولو ےھرت و ری رله نالو- هدن داعس :

 ۰ ردشغلوا ثبشت هناحایارجا هلغلروب قلعتم هینس "هدارا هنصوصخ یسغل وا ےظنت و هیهت اغ ود

 ا یار وخ وک هعطق یکا هب یک لوي هعطق ر ا رح ا E هدلالخو

 ةنیفس قرهلوا رفظمو بلا راولریازج هرکص ندنرکذتا هب راح ردق تعاس یکیا ر فداصتلاب

 هداننا و یربخ یرفدل وا شکا ریس یقتارف ردو ك هلا E یکەدن ورد. بودا دحا یەم وق رع

 ماع أ لدن هب همېش یراقدل وا ش ا دحا لول هطلام مدقا ندو تیفک و هلغل وا لصاو ی



 ا یخ یار هدنکن هاو نال و عوقو امدقم

 دعشل ندکدتا د وعص دن راز و هنر قرهلوا SE لابقا و تک هدل رلخو E هنس هشاس ترهش اشاب

 هتماقتسا و فاصنا كلسم هدهسیا شعا زاتماو رب بسک هلا یعلغوبشاب نادغب و یتلابا ابمشلا بلح

 عج دنلبعم هلبسح یربیدب ءوس سخت دعشل ندکدتا تردابم هناندعت و ملاظم هلیسهدانز تولوا كلاس

 1 ه هاب دنسهدهع بەع رد هلع وا ج یهاشدات بضع هدنعح ندنعدد] وا ناشر و E نالوا

 د ا هروک هنا تونلوا هحوت سهلنفاحخ یتوخ هلقادا یاس
 ۱ یا عاسا سدلازبو ءادعا ا دجا اخ و اا لیعاحما هداز شات لغ وکک
 ۳ را  صع وتو اشاب یدیع ار اا هاشای:یدیع وزو نالوا
 ۳ ۱ 2 رد نامر ا دالا ل هیلاراسقم ززو فردا لاع هدافا هو و
 . یدنل وا لاصبا هداعسرد

 ےدا ا رر شالوا نات هدلوا دلع
 تعنص هدکدلیا تافو خدوا بولوا مثاق یدنفا ےھارا یضاق یسهفیلخ هنیرب هدننافو ك هقرفنم

 ضعب ندنسهلع هجرک | هرزوا یغیدلوا ررح هدفصاو ځراتو ۰ یدیشلوا یسنمو كورم هروت ذم
 زکس ناسقط وبشا ۰ یدبا مولعمان یرفوقو هلبشال اکو هدکران آ هددسیا دوجوم رتاذ شوشفم

 ۳ ۱ ۱ ار تا را وااو دید رارکت هابط هد ستم
 1 ۱ ۰۰ ردشلروم هلاحا هیدنفا فصاو

 ۲۳۰۱۱ او تا ورود دم هد ها تنم کرد یدسقا فصا و هدماقو

 هلفاکت رازه هدقدنلوا عاقسا یراکدشود هنسهیعاد كا اشا ندنسهکرت كنیدنفا مهاربا موحرم
 انام زف هقشب ندقدل وا اورا یسمک هنلا بناحا كن هلیج تعنصرب هلب و نالوا شلروتک هدوجو

 ۳ ۱ هر رد لو ااا رو امه روصق تتک تاتکتسا اده

 بتک هلغلوا رج ا لقن نم بعصا میت ینیولقدزاب و رشب قوطزا حراخ لمح هن راتذاو روج
 تخورف هلیفاعضا ن الا رباتک نالوا اشا هلا لیلق نم امدقم یرهلوا یراط تلق هب هلواد تم

 ا 0 ا تلود سا ا راکت لیکو ندنکیدک هتوا

  طورش ضعبو كلر و ندزفرط یفراصم كرەیمر و تلقت هبیریم بناح هرکاذملاب هلا یدنفا دشار

 ا 0 اا اد ت قردنلوا طبر هواه تا وا ها
 E O بالا هرکس نیک دنا تصخر لیصم ا رر عقر لانا

TS7 یا تیام هاارحام لاعا لا  

 ا ااا ار هو هکنوشاوا روکخم یری هدتشسکیا
 ۰ ردشل وا بحوم ید وب هر تنش ادم یک ش هناخعبط

 .  هدننح یاتدفا فصاو كند فا دشار هروک هنفیدنلوا طانتسا ندهچخ ات مان عیاقولا جرد

RT ۳ a! 
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 ۱ ی ۹۹ ۱ ۱

 كن[ یسهرادا هرزوا قلوا كس رش هشالصاح هنا عبط ات ا رظذ نسح نالوا را

 مس لا نان کک ۱ یجمتلوا عبط یدنفا فصا و هدهسنا شل هلاوح هنتراظن

 قوتح كندنفا دشارو روضح یب هلا تالداحو تاشقانم هدومب یی یدنفا لیعاعا یوبنلک نالوا

 شمروک ید هدا لیخر هنتمذ هعش ندک دا روصق ع هداشا ی همزال تیامر ار

 هناخعبط ارخوم قرهلوا تاودع لدبم یتبع نالوا راکرد هدنتح هبلایموم كندنفا دشار ندنفیدلوا

 ییبدل وا شمرک تدور هدایز هن رهنایم هلتمج و و شردتا عز ندنسهدهع هيلا یوم یتتراظن

 1 ۰ لدلک هددص هنن زب ۰ رد ورم

 كشرش ناضمر نکیا یروضحو نما يام كتلخ یرومظ مدع كقبرح هدنداعسرد وریندندمرب

 اا تیارس دشازطا هلبا روپط شا ندهاحر ناک هداج تما ید

 ۱ ۰ ردشلوا قزح رال قوجر بول وا دت قیرح ردق تعاس ید یمرکی
 شوشم یرلهالعا ضعب كنمدنفا كب نطصم نالوا یبیضاق لوبنات سا هروک هشیاور كفصاو

Eeeریدر اکا نم یالرطندبسو و  
 نکیا هلماعم نسح عونرب هنایگح هدنتح ودنک راصوصخ و بولوا زاغلوا هلاوح د یلاصم
 تدشو بضغ راہظا هرایدنفا یبهرک ذنو هاغا یشابشواج ردا ثح رادم یرنو هدنرب ناود

 تراسح هناهوفت ضمب ج راح ندنسهفیظ وب وی وط یتناسل وت واحر هدراعسا وخ رن نالوا و

 كفي رش ناضمر نکیا راو نوک ترد زوتوا هنماتخ كنسهبفرع تدم بیداتلا لجال ناک دوا

eیدنلوا بصن یدنفا دمخ یکم یسیضاق هرونم ندم اقاس هن ر هلا لزع نوک یحزکس  . 

 یار لاسردص ناوتکم یار یسکلک هدنامجوت نالو عوقو نون یخ كلاو ۱

 ینیما رفد كب دجا هداز فطاعو یعقوت یدنفا قطصم یلهلالو یدننا ہللادبع ی ِ
 نطصم یعتبنامو ینیما غم انا ناغع ا ناطاسو یهمان زور وب یدنفا عرکلادبع دیسو

 دجنا یک زاب قبساو یسج هبساحم هرج یدنفا دخ فک یلامردص ؛یوتکم اقباسو یتاک هایس كب

 هیدنفا فصا و سد و هعقو ًاتفوم ځد یعلرادّتفد ریحنوبلاق بول وا یسیج هرک ذن هیلام یدنقا

 1 ۰ ردشلروب هلاحا

 ندناربمریم نال وا یظفاحم یسهعلق قح وغ وص عفا و هدمزلسا دحرس یاهتنم وریدنسهنس شب ناسقط

 نسحو طبرو طبص كالئابق وهن راعا كنيلاوح لوا هلمجو یعجهن ]وا ناب e هدرز اشا , ىلع ر

 هرک و یشانندعل وا یهاشداب بلق عال یسلوا تافاکم رهظم هلغلوا هرزوا ماعا و مادقا هنسهرادا 3

 ۰ ردشلرویپ تباتع دات هجور یاس هرتنا ینیدلوا فرصت هلیمجوت ترازو هر هتسدپ
 هدننفرط و یغیدلوا تا یهاکشی كنسوبف نالوا عقا و هدنلباقم یکشوک یالآ كنفصآ یارس ۱

 حاسفنا هلتبج یقیدلوا قرف ندنروط یرهناح سان ماوع هلدبرقت یاب رف هرکیدکی كراناکد نالوا 3
 ندفراصم نکیا تلود ناش ٌهمزال یعافدنا كتجز یربکدکچ كسان ندا روبعو رورمو یاستاو " 

 هن رلاغا نوردنا ل راهظحا ر دص صوصالا لعو ۶ یدشمام وا ما دقا هنعیس وت دا و هلا بانتجا



 هی ۱۰۰ ق
 . هنازاب هریو نازادنا درج بویلوا یتعسو یضتشاک ید كننادیم موق نالوا ےلعتو شیامزآ نادیم

 برضو برح كنرارناس كرکو كنبرلاغا نوردنا لرک ندنفیدلوا لکشم یهلعلو قشم كلیدنج هروک
 ۰ ۰ ا د ادم تم یرغا لصف دغا داچو او
 اشا قرەنلوا اضرا یرابحاص رالع نالوا یوزل نامش نبغلوا ناباغ یهانترادص تبغرو لیم

 هدنس هش وکی لاعباب بونلق نادیمو قیرط عیسوت هدنجا تقوزآ قرهنلواراضحا هلعو رام هدنبیقع
 ۰ ردررح هدنگ رات فصا و ود یدنلوا ارجا ذیذل ءام هليسات لبس هدر

 رخدر ندرابرهش اب بلص نکیا هدنگس تعاس وک یسنریا رازاب یصتلا یم رکب كنهدعقلایذ

 یارجا هلا یکلنش بوط نوک جوا داتععرب قردنلوا هع ناطلس هاشلع بولک هبایند داهن هریک اپ

 ۰ ردشعا تافو هرکص ندقدلوا هرم یا ید نوا یدنلق قامداش میسر

 < ۱۱۹۹ هنس عیاقو ۶
 خرومو یتییکرت ( هلالا کرب هنس ) یدنفایکم یسیضاق لویناتس | الح هرزوا قلوا یحرات لاس

 ۰ ردشلو تبا ( عاب نان نا هللا یسع ) یدنفا فصا و

 لحاوسو رازح تب *ل ردیا ارادت اغ ود ولتسک نبولا ع ضعب هدنلخادو حراح كنزاغو هتبس

 هنکو دا شلدیشیا یرلقدل وا هدندصق موجه هنفرط یغاحوا برغ رازج صوصخاب و هب هبمالسا
 هنس نک ا هنفیدنلو رصح هنسهرا ردطآ نامه یک رح ورس كنوامه یاغنود وریدنقو یلیخو

 هژبتبسانم منوم لواح یدیشغل وا هیمالسا تکوش ئارا هبادعا قرلیجا هنیرلارو دیرک و هروم هدهکرابم
 ارد نادوبق هدنسهرغ كنمرح هددج هنس وبشا ندشدنلو شعا تدوع نوامه یاع ود هداننا و

 لاخدا ههرماع ةناسرت ینوامش یا ود رم هدنهاکشس یکشوک یلاب اشاب نسح یزاغ

 رنک رتو تام رح بم دنسامدتسا نالوبعوقو ڭكنيچليا اینایسا

 هل طس وت كنولایاپسا هدلاح یکیدلیا دارم هکراتم هی رلناص روق هطلام هیلع تلود هلرب ترشابم ه هلاکم

 هدافاو ضرع و یراهرآ لا رول رازج ید كن رودنک هددلاقمو قحا تولوا لباق یجاظن

 توفص طرش قام تناعا هنساعصح هصساضتقا هطلاصم نالوبعوقو هلا ولاینایسا هرکص ندکدتا

 لام تراحت توراب ندا دورو ندایابسا امدتعو ۰ یدلیا دادما ًانلع + ولریازج هلع تلود نکیا

 .ذخا هده راغ نالوبعوقو هلا ولرازجو ۰ یدهوا اتشاو تبغر ندهبلع تلود فرط نکیا

 نالوا هدهرصام ةناسرب نکیشغوا عدقت هلا هسبلا ندنفرط اناپسا هبمالسا یارسا یرلک دلیا

 ۱ ا هدلاو تودا داوم دادعت ود یدلر والا تئیه یراقدنلو یراربسا ابابسا

 ا ردو ندنسهلوقع ناصروق ولهطلام هکیدد بودا هلاش یدنفا شر هلکعا اطعا ځد

 ۳ را رو هایم لرد ۲ تیم .تنود لب گو نت فرا
 قحنا طورمشلا بسحت بوتوط راتخم هدننب برحو لس یی ولریازج طورش بجومر هيلع تلودو

 دردی تشو یعس هدننعض هدام لیهست یریغ ندنکیدتا افا یخدینآ رولک مزال یرادصا نامرفرب
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 نفت 5

ISHIDA 

f ۱۰۱ Fe 1 
EEهسبا هلعاععو ردرشغا اشا هل زهقا رانا یمزاول نانلوا امدا ود هناعا ه زر  

 دسفانم ندا نوکت هدنندب كنولابنایسا هلا ول ریازج طقف ردندداوم شلک هلوا یراح و زاس لودلانب

 دعب ندهظحالم قلوا بيس هنمده كنافاصمعو ج ناش نالوا دقعنم هدهنایم ا

 قیحالص هلاعتسا قحا بولوا هدداهج تقو یموزل كتوراب نالوا نده رفس مزاولو ردلکد
 مولعم یتیدماراب هشداو یی هدقدنل وا هب رګ توراب ندا دورو هعفدو ا ردطرش ید

 هلرب اشا لاحرد هجریدقت یتیدلوا یک یتوراب ریلکنا توراب نالک نداینا بسا هسخو ردشلوا

 هسلا تلودره تولوا حراخ ندهیلع تلود نوناق یسهدام ارسا یاسک او رونلوا ادا یا

 هن سڪا انایسا جد ندنفرط یدنفا سز ییرباوج ردشلک هدیا هظفاح یتسهیعم دعاوق

 ۰ ردشلرو رپ رقت هعطق ر

 علبو لکا یبیریم لامو عج هنشاب یتسایقشا دونرا اشاب لس ندناریم ریم یفرصتم هن ولد اقاس

 هلا مادعاو لتقف یثات ندنکیدتا یدصت هیدعت و روج هبارتف نالوا هدرف رطل وا هتشب ندکحدتا

 شلروی هلاحا هحدقا هاشابیلع هداز اشاب یو ندناربم رم ینرصتء دنولد الاح یتازاح یارحا

 هلکمد یربلغوا هقوق رکب ندایقشا نالوا عبا هنساوه هلبا اشاب ےلس اشاب یلع هبلا یموم ندنفیدل وا

 ۰ ردشعا لاصبا هتداعسرد هدانناو نیرادعوطتعم سۇر لا لتف یرابقش مان مهارا و نسح ف ورعم

 كلسم هلتراقم هصاضا سنجانضعب كب ردناسکلا نالوا یسهدویو نادغب ورندهنس چ وا یکا
 روما نالکهنل وا هلاوح هبودنک ندهیلع تلود فرطو یدعت و لظ هنسایاعر نادغب ب ویاص دیقتسماز

 هب ودنکدنحره یسعا تالسم حالصا هلا بانتحا ندنرف ءوس هلکعا یدصت هن وات و ربصقت ندهمزال

 نالوا یناجر نواه ناود هنر هلا لزع ندنعیدلوا هبنتمو ظتتم هدهسنا شغل وا راعشا و ما

 نییعت یناجرت ناود جد هدازکب یراص نالوا یسادک یف قالفا بونلوا بصن كب ریتاسکلا
 ۰ یدنلق

 عطق ییرالوب راجو یدعتو لظ هیارف هقشب ندنراقدل وا زا ادا یتیرابرپم لام یراشع ناوشر

 ینا وراکرس زا ممظعرب هحندقم یتح 2 ردبا داد نم 0 داسف هن وک ندنوک بودا یدصت هکعا

 لر هرزوا لاحو رنو یا راشعا جاردتسا قیرط لکت هلبا لتق ییسیضاق دادغب و حارات و اہل

 هدنراګا موبلا و یرالاع وکو بیدأت هلفلوا رهاظ یراکحهدنا بارخ یییلوطاتا هحر دقت یراقدنل وا

 یرللاصتسا وذخا كصاحما ییاسالا م والعم ندا تراس هراسخو تواقش وللثم و هد ولوا دوج وم

 هنغیدل وایهاشداب تولطم امزج و اعطق یرالاحدا هنتص ه وق هطبار ر هل راناکسا هدمولعم لحرپ دعباعف و

 E ی هضوصخوب یژنکا كناربم ربمو ارزو مقاو هدیلوطانا ءانب

 یسهو وا نابرع هل رازف رعم اشا رک ندنآربم ريم هداژ ناوشرو اشا ید٧ع یکک رزو یسلاو هر

 هدلحر دعراق هل رال وا روبګ هناعلسا و ES هدن راقدنل وا قبل و هطاحا ددلح نالوا روهشم دلکع د

 ینیراوکر و یس هنس ز 5 9 نالوا هكنرلتمد و كماعا ضرعت هلببس یاس او ارفف لرد لوبق ناکسا

 لدن هس كب وصعم لا وما كت تل اوز او كجا هدأت هب شات هداز ناوشر نالوا ینرصم دناکلام



 ۳ کر ۱۰۲ رخ
 " وب بونلوا لوبق یزنایلسا هلطورش كمریو ها هسک زوبشپ كي هیر باج هرزوا قلوا

 ارقام ندلاوما نانلوا دهعتو رلیدنلوا طبر هررذن رغآ نوما یرلماعا لوکن ندنرب كطورش ۔

 اور كنايشاو تاناویح یرلکجهریو لد هب هقاو نوجما یلیصحت ءان هنفیدنلوا قیرفت یرادصح
 ناکسا كنهروکذم ریاشعو یدنلوا لاسرا هفرش مماوا هفارطا تالو نوجتح ورف هدرالع نالوا

 زویکیا یرلکجهرب و هلیان هیمارک | هرنا ریم رم نانلوب هدنتیعم هل هيلا راشم ریز وونیبعت تلح یرلتج هنلوا
 3 ۰ یدنلق رادصا یلاع ما رکید راد هنررصوصخ ییسقت هدن ران كندقآ هسیک

 ۳۱۱۰۰ ۱ نما یمرف وله سور لاما یضوحو كنهيلع تلود زکدمرف هادقو
 . نیتلود هسیا هدلالخوب بول وا هدکعا رثکت یتساغن ود هنوک ندنوک قرهلوا ثللام هنراناهل لزوک لا

 ها ما ییاکعسا كنبزاغو زکدهرق ندنکیدنروک بولک یجهلوا رفس جم تیاہن تدورپ کهدننب

 یعطنتو بیترت كنراظفاحو یی رتو ریمل كندعدقو هددج عالق عقاو هدنجراخو لخاد هلغم وا
 شغل وا نعت هلیمان ظفصسم امدقم : هک هوش ۰ ردشعل وا ماقهاو ترشابم هداشاو هنصوصخ

 هبرکلا یدل یرلتجهماراب هشيا هلال هددظفاش ما كننارفت یرقاجو یصیهاش نالوا

 راذک راک هنر كران هلا عاحراو هداعا هراهشاس تامدخ و حارخا یسهلج ندنغیدل وا مولعم

 جراخ هجوم رفد نانلوا ےظنت ندنفرط اشاب نسح یزاغ اب رد نادوبق هلغغل وا هدارا یتبعت كنارف

 یلوطانا وهج غو رانف ددج عقاو هدنزاغو یلیامورو قحاورو راق عقاو هدنناح یلوطانا هدزاغوب
 یوزلوادتک و رادزد رفن ررب هلا هنیعم فئاظو هنراهعلقیایل زارو عقاو هدنلخاد زاغوب هدنناج

 رلیحناتسو یرلقاوق یلوطاناو یلیا مور بونلوا نیبعت یارفن یهناخ هبجو یحوطو ظفعتسم ر
 ماظن هلیلاکا كنربناصقن زکلاب هلببسح قلوا یجاتسو ید یتارفن قرهلوا قلهتسوا ندنغاح وا

 ا ادعا ا روق ندحراخ بوناوا نامرف یربمکب تبون هصکرهو ۰ یدلرب و
 نالوا هدزافو جراح یرایسکب هروک ذم ٌةعلق بقعرد هلبح حلوا دوپشم ندنسەعلق یراق

 : ا كنشف یاوهو یسردلاق توراب هرزوا كا هاک ۲ ییناظطفحس و رادزد كنسهعلف قحاور

 مورو یرثطیا تیفیک مالعا هلا رلتراشا 3 جد یراظوصسم عالق را هدنعوق و رتراشاو و

 . كم هنیفسر هلوتموا بولوا بقرتمو رضاح تسدرد لبق رانلوا هدنربدعلق یاوق یلوطاناو یبا

 هد ويم داكد و یسشلق تعنام هنیرورع قرهبتآ راپ وط ندهصعلق یکیاوب قجنا هدلاح یکیدلیا دارم
 - هدنتلا شاطهرق هد ويعا داره كمر کاو یف وا تسکش و قرغ هلباهلک هسیارول وا كحهدا رارصا

 هننرومابوط زظفصتسمز راظفحسو یل وب تسدرد لنت نامش بویمل وا تلفغ هسیا رايا فقوت
 هلتبج و و یرلتیا تریغهلاعا یراپوط هللا نورد داحتا و هناعا هرایګوط اضتقالایدل بویعد یم راق
 هماظن یس و ی واست هدن راهیمو ځد كنهقرف یکیا ندنراتحهلوا رشم هدتمدخ هلرابص وط راظفحیتسم
 هدفیص مسومو یرلودنک هدنوک شب نواره هلرب هلاحا هراشاب نادوبق یسارجا و اشا قرهنلوا طبر

 نادوبق هدتاب كنا ارجا ینلوصا هلقوب بوراو هبهروک ذم عالقیرلنیما هرماع ٌةناسرت نانلوپ یرالیکو

 ۰ یدنلوا رادصا ناونعلا لیلج نامرف هعطقرب نب نم هلبا نوبامه طخ یسالا ًاباطخ هباشاب
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 ندراتیفیکراسو قاریب نالوا ندنمزاول قلسولسنوق نٍلرکدمروک سولسنوف هدنرتکلم د4 یدعش
 هلیساعدتسا كنسیچلیا هیسور یشان ندکَیا نوکت عازنو قاقش هنوک ضعب هدنرانیب هلی شحوت

Eنابعت رشابمرب ندقاح وا هلا ٤ نامرف نالوا و هدناب یوا تک ر ح هرزوا دوهع یاضتعم  

 هناکلام هجور ځد روکذم ءاول بولوا ندنناقحم ینا_ےنس ینوبطسف بونیس هکنوچو قرەنلوا
 لاسرا ه ونيس قرهنلق قیفرت رشابم مدتمر جد ندنفرط كن آ :ندنفیدنل و هدنسهدهع اشا نادوبق

 دوجوم هدنسهلکسا بونیس قرهلوا علات هفوخ ندلاقو لبقندیا نوکت هسیا سولسنوق ۰ یدیشفل وا
 هدنسهناخ كرهلک هتداعسرد ًارب هدعب بودا راذک هندناح معرق ًابک ار هنسهنیفس ةیسور هعطقر نالوا

 یتسهظفاحم كنسهلوج یغیدلوا شتا حارخا و كنهنیفس یعیدل وا بک ار هلیساشا و لاوما یکيدليا كرت

 رداص امدقمو یسهظفاح كنهروک ذم یابشا دنرزوا یساپلاو ربرقت كنسچلیا هیسور هلکعا اعدتسا

 لاسرازونه بونلوا رادصا ناشیلاع نامرف هعطقرب رکید هدننعط لاحتسا ییذافنا كنیلاع ما نالوا

 ندکعا اهدتسا تاقالم ها یدنفا نشر نوحما یبسهدام یونس یسچلیا هیسور نکا هرزوا قوا

 وبشایسچلیا هیسور هدنرلکدلیا تاقالم هدنغانوق كندفا سر ینوک یس كاوالاعیر وبشا یشان

 یضاق نالوا ثعاب هعازن و قاَفْسو ردراغم کک یعوقو كتشک و لردا ماظعا ی سکه بونیس

 هيلع تلود هکیدید بودا هلباقم یدنفا سیر هلکعد ردیلفل وا بیترت یرلازج كراد هزجو یتفعو
 نیحكندعق وو و ۰ ردشلک هدا ماعا هنس هظفاحع ندللح لد ومع و ط ورش یکیدلیا دقع هلبایراصن لود

 قق وافیوخحت راندا تکرح طورش فالخو تیدات هرزوا یراشال رانلوا ییخدء هدهیضق هدناودح -
 ندنرقدل وا وللثم سان ماوع راتاد نالو تدعو ییضاق اما هر رک ا ا هد 2

 كا مادقا هنسهظفاحم بولوا ینوناقو هدعاقرب كتلودرهو قلوا هروک هنرلناش یرارزعت و حالصا

 لوک ن در ددص ازح تبلت رپ یسیچلیا هبس ور هنرزوا ییاوجو كن دنفا سار ۰ ردندر وما تابحا و

 هعفد و رانو هلغمل وا یما یاصقا كننل ود یسهدام تراحت و و رارمصا هدنعام ودا عوارپ بودا

 طور كرفا تیارس مد هدالب راس یا ا.
 كسولسنوق بودا هلباقم یدنفا سار هدکدتا راعشا و  رمصت یتفجهلوا ببس هنلالخا كنهدهاعم

 هددساآ ن لاق و لق هد ره صع ه دنا تکلع هحرکا تولوا هل راستخا یدک یراق

 یرال وا شحوتم ندنو ندن راکدمروک یغاربب سو است وق كدهتف وو دکت وی ۰ ردر وذعم هدیاب ون لاها

 فد رس عرش دام نیرابدآت راد ز> و یتفم و یضاق نانل وا ام تا هکیدلاق ردلکد درع صا

 ندنعوقو راهشفانم و هضراعم یلبخر هنرزواكنو بود رونلوا ارحایسهجرد یعاسم كفنم نوناقو

 نیعتمرب هنب راسولسنوقو بیدأت رلنلک مزال ییدأتو لصف یمایشا نالوا عیاض كسولسنوق هرکص 3
 نالوا عقاو هنب راسولسنوق نمأتسم راسو قفلوا ناکساو لاسرا هب ونيس ناک اک هلیقبفرت هد
 یف تونیسو ارجا یاها بویر و رارق هرزوا قلف افاو ۱ حد هه تر تا
 ۰ یدنلوا الجا +ینومطسق هلبارج نداونف یسیتفءو ین هبهسورپ هلبا لزع



eR 
 بویلوا ناسللاطوبضم یدنفا یرس ےلس یشابشواج ندنسامنغاو هلجا كن هیلع تلود لاجر

 ی یر ندنکیدلکهدیا و 2 E هدنتح هینس تنطلس یالک و صا وخ ضعب

 هدلاح یعیدلوا معصم یدیعب ندننطلس راوح هلغلوآ مزاتسم نت رو ندلوناتسا رورسلاراد

 یدحرس ناراکهننف ضعب نالوا ندهمزال یرادوحو عفد لوخدلالبق هدارفلب اشاب لیعاعسا فّئار

 صاحتا لیذاش ضعب نالوا بولسم ینا قحا بودا فی وک هرزوا توغ بولسا .

 ۱۳ وا و روم لرلو هد موو تو راطر قوخا ماقتا ذخا ندنسودنک

 یدضشغ وا تب جد یلقن هنکلرکسعرس یناح لیعاعما دوخایو هرتسلس هلا لزع نددارفلب نوجا

 قلوا یطالتخاو هفراعم هلبا ولدحرسو یتاعطاقم هدنناج دارفلب ید كنیدنفا یرس ےلس هيلع ءان

 هعفد جاقر یتیدلوا بوصتسم قلروب هیجوت یقلظفاح دارغلب هلترازو هنر هنسهدمع هلشیسانم

 ا د قعا تولوا شفق تصخرو نذا لک هلضرع هواه تاک ر ندیبظعا ردص فرط

 یاس هکلذف ندلا رد هلبسح قوا هدایز یعشالوط و یکیشیلبا هدلوباتسا هسلرب و ترازو نکیا

 ۲۳ ۱ اا اروا ےل او کل و یحهمودنا تکرح رده هالا شاو سنت قوب
 لرع ندقلیشابشواج ینوک یصنکیا ثلوالامی ر یثان ندتلوا رهاظ نجهل وا ولت وعص قاراقیچ
 نوک یتیدلوا لصاو هنلرم ناردشراق ۰ یدبیشلردنوک هنتناح هنردا هلئروص ین بونلوا

 ۳۳ و لوصو هدا هل تسوصک ا یرها يلا دارفلب هلترازو هر ندنمهفرا
 هدافا هب ودنک یتی نم تروص هدعب و یو هدنسهظفاحم دارغلب ناک اک د اشاب لیعاعما فئار

 نالوا لصم ۰ یدنلوا لاسراو رادصا لاج را هعطقر جد ًاباطخ 6١ هدننمز خەتل وا

 لوا روخاریم اداس لاا رادو هیدقا لب هّلادج هداز راوسهش یماغا راد قلشابش واج

 ۰ یدلروپ هیجوت هافا نیسح نالوا

 هک یافو كناثاب هتلادبع رادحلس ب

 یعرکی ثللوالاعب ر وبشا هدکی وارت نالوا یتلابا "یسرک اشاب ةلادبع رادحس یسیلاو هتسو

 هچرکا یتلایا هنسوپ ا دارد یر شا ور داف روك ازوتط

 یتبم هناظحالم ضعب هرکص نوک یکیا قحنا ۰ یدنلوا هیجوت هاشاب فئار لیعاعا هیلاراشم

 فار بونلوا هیحوت هناشاب دحج یکصح نالوا یظفاحت ردن هلفرص ندنسهدمع كنآ هروک ذم تلایا

 هنغاصنس هلاحرت قله رآ هجورب بولوا یظفاحم قاجوب و یتلظفاح زوبب غا ید هباشاپ لیعاا
 ۰ یدنلق هیجوت ینلظفاحم ردن قاطا هجورب هباشاب نالسرا نالوا فرصتم "

 ندنرااغا نوردنا كناشاب ىلع قبسا ردص هداز یثاب ےکح اشا هللادبع هیلا راشم یافوتم

 ۰ یلغوا كناغا لیعاعا قانشو یغیدلوا شعا غارچ هلیغلرادرفد هنسوب هدعب و یغام شاب هنب زخ

 یارش هدقدل وا دراو هتداعسرد هدنغولب هری نسو دلوتم هدنح رات شب زوتوا زو كب بولوا

 و ان رد یو هرمز هلیبسح یدوجو تماشجو تهاحو نانلوا دع لابقا فصذ بولوا غارچ هن وام
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 رهظم كءوحرم ینطصم ناطلس قرهلوا رادقوچ شاب نب رسکمک توج قوملادعب هبیراب رېش
 كنلاحر نوردنا هدنر ور تدمر و هرات هذ زح اعد هلتسانم و و شلوا یرابتعا رظذ

 قفلو رادس هدیناخ دیادبع سولح ۰ یدا شازوب داشاد ا قارادحس نالوا یتارع یاب

 تادح كئاشا نايس نانلو ماتم اق هدنداعسرد هداتنا لوا تول وآ یهاشداب تفتلم و روظنم هل.تسانم 2

 ترازو هب هجر تبحاص توت وا لزع ندنکیدلک قفاوم هر صع جا یِتکرح تدش و ییعسط ۱

 یکل زسهب رک هدتموکح سا و یکلیدّتم هدن راز و روما هددسیا جارا بص ماتم اق كرولت رز و

 ق دیحاص راصحهرف هلا لع هنناکر ح و را وطا ضعب نالوبعوق و لا یاضر شال هل یس

 قلارارو لاو هراتلابا ی هدعل و یس الا و شع رم بول و | اشنا یرازو لدی قوح ۰ یدشع وا

 یارجاهداروا هنسجاقرب بولوا یلاو 4 هنسو نالوا یتکلع هدعب و شالوا یرکسعرس یناح لیعاعما

 E قع و مدق تیا و رلد و روس ۰ ردشعا تافوررح لاونمرب هدانا و هرکصذدک دشا تموکح

 1 أ ۰ یدآ رزو ر
 ید دنس ز وعط ناسعط وبشا دا رم ا هدازمش نالوا دوهش درم رو ز ۵ لس تب ید ناسعط

 ۰ ردشللا تلحر هبابقعراد ینوک ی جت وا كن رخ الا عیر
1 ۰ 8 ۳ : 

 ؛6 تاهجو ضع # ی

 بولوهجرفو تژک رازسرخ هدانناوب یشانندنماقهامدع هطبرو طبض كناخیبش یساغا یر
 یالظن تو وا با وصتسا اد سلاح مدا ند وو ندنعیدلشاب هعل و وص راهناخ و راذاکد رفا و

 جد فیحارا ضعب ندا تدح راد اکو نکیا لکد ر 5 رویه هدام راهماتسا نالوا یون " ۱

 تو درد كن ال وال |یداج کک 9 e کک E ا ِ 1

 یدبع نما یسلا و لیامورو e یناح لبعاع#ا هرزوا هجو یدل وا E هعدوا

 لعام اشا لیعاعسا نالوا یسلا و یلوطاناو ی e رس دیف وص و هنکل EE رس هرفوص ۳

 یدنلوا بصذ یظفاح ندو اشا رکب رب زو یرکسعرس هتسلس بونلوا لقن هنکلرکسعرس یناح
 هبح و یتلانا یز وا لیکل رکسعرس مو ید دنسه دهع ساب دج دنسلا نالوا یظفاح ندوو 3

 ه ۰ یدنلق

 4 فار لععاساویلزع تن دنفا هل اء اطع مالسالاخیش هلا اشا دم لبلخ مظءاردص 1

 ٭ یرازو عفد تكناشاب ¥

 عیزوت هدنتلا هبق دانعمرب یرابجاوم طسقر كنسهشاط لوق ینوک یحزکس نوا كنال والایداج

 روخا ريم حابصلا لع نو هش ا مر هام ندل وا رود ا باب زونه تونل وا

 هب هالا قرەنلوا داد ساو ذخا ترادص رهم نداشاب دیج.لیلخ هلیسهطسا و كن یدبع لوا

 باح ترادص رمه و ۰ یدناق لاس را هناح یلوساک هلیش رط قن ندنرورم SE جاقر و لاصدا



 ISE سا 2 ج

 تم
 ۱۳۱ هاو را اد هاا لع نیهاش نالوا یعفاح یزواو یسیلاو
 ۰ یدنل وا بصن ماقما اشا نسح یزاغ ارد نادوبق لدهنلوص وهتداعسرد

 هدنس هناخح اس هلال رع ید یدنفا هّلءاطع دمع دیسلا هداژ نالو مالسالا حس هر وا مو و

 یدتفا" رکب یتاکرس یدتفا ك ےھارا قبسا مالسالا حس هداز اشا دح صضوع تول وا E دتعاقا

 ۰ یدلروب نییعئو بصن مالسالا حس قرفنلوا توعدو تلج هواه نیبام هلتطاسو "

 الجاو قن ه هشوقعل قرهنلوا عفر یترازو كناشاب لیععما فئار یظفاحم زوب ضا نوکلوا هن و

 اغا نامتع چک ندنرایشاب ا د نوع تساشاو للوما نالوا دوجوم هان توک وا
  ندنراقدنلوا لاسرا و حارخا هدروک ذم موبو نیبعت انا یضبف ندراولکدک نوجا لاصیا هنسافتمو

 عا زوم رغا نالوا لج بونلواربهغ یسلاب یهدقش وغزوق هلیسهناخ نالوا هدناعسرد هقشب
 2 7 و هرکعنوک چاقرب طعف ۰ یدنلق هج وب ها شا نسح رزو یلهداول

 ۰ یدنل وا ناسحاو دقرص یمابشا و لاوما نالوا هدیلاب و قان وق

 .- رولو 8
 ۳ را مدق داتعم تک هنس تاق رشت هلا نواه طخ هراهظعا ردص هدننشع تجاوت رود

 داتعم رب هلع وا ماقما La نادوبق هلا لرع اشا دج رودلا لبو قلاس لاونعرب دعفد وب

 . هعج ىعل « هرکص#نوکر نکیا را ردنا دعت رامضعل و دبعا س ا ضعب قیدورو كنوام تاق رشد

 تاف متت هلا نواه طخ ًاباطخ هباشاب ماقمتاق هدنبیتع بولوبعوقو رود هدیلاع باب ینوک یسترا

 كن وامه طخ یکل وا ۰ روتلقهوالع هلیغر (۱۱) هدرز ځد یتروص نوامهطخو نیغلوا دراو هیثس
 صرح لغ كناشاب دیج لیلخ هروک هنشدل وا دافتسم ندنسهدافا كفصاو حرومو ندنفابس و قابس

 اد یسهرطاحم هدب وبعا تعانق هیر عش نالوا لصاح هلتلوهس ندرادحرسو ندنسع ود دععط و

 ۱ قجهلوا ثعاب ول ناخ كسان هلیبس یسغا هلخادمو ضرعت هن راهماسا ولهناتسا نالوا

 ااغ اکا جد لع كمالسالا جش بول وا یشان ندنسملوا ثداح وکتفک هدننبب ولقاح وا هدنروص

 . عرفتم تشع ماتم و هنکیدظآ ادا ین همزال یااصوو تاراطخا هلیسهیعاد دنسم ظفح ردا ارادمو

 بول وا ریغتم هناهاش عبط هلا قح تاس جد هدنعح اشا فئار لیععما ر زدیم هنکیدطوس قح مالک

 هنک ودیا هدکل رد شوک هج لب وش قرەنلوا هاج اہ ندنفقرط اتا دج لبلخ قحا

 هان ردلبلد جد ینژومام لوح 2 نوک یکا نکشغ وا هج و لابا هتسو هتسهدهع هحدقا

 ردشغلوا عفر یترازو قباس هجورب جد كنآ ینوک یلزع كناشاب دج لیلخ هيلع

 هروک هنغیدنل وا ا ندلوبعوفو رود زونه هدونلوا میزوت بجاوم ررح لاوتمرب نکل

 تیمهاو هداعلاقوف هسلروا هرکف ناریم یسغ وا داد رسا كنرادص رهم هللا ىلع ندلوا حابص زونه

 ید تاباور ضعب یی« هرطاخ وو رولک مزال قلوا یو ڭنەتداحر هدنروص تح هر و

 ۰ ربا قیدصت

 و هل راشا (ی) هدرز یروص كنونامش طخ نالوا ر رداص اد هنا ع كناشاب ديج لیلخ
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 قرولوا ریکر ارق یلیزتو اغلا ردها هسکردقو زوبترد هکی شاعم مط لزولفر رو هوم

 دنر زیری :ییداووح داتسو د ا كح و نا هنامخا هلش را ارحآ هلتسرو اوم و
 «یدنفا هدکدنا :لاح کا دی فیطن دجا راوزفد ینایا یر نیکیتا روت
 دوخاب و قلفغ كمطعاردص هلکعا عالبا ۳ جن عوفو نیل هک نامه ی د هيلا یوم

 _ ندنکیدتا كیرح ییهاشداب بضع یساروتک ههبرق هوق كعلاتفرب هلو هرزوا قالوا یرنا یلفاغت

 كندسک ردقو زوترد روکذمو ردشغلوا دادرتسا ترادص رهم ندم وا حابص زونه روح لاوندر

 ندرافارص كنهلاوب لاحرد یثان ندا قلعت هینس هدارا هنصوصخ یشلوا میزوت هناحصا نامه _

 طخ رونلوا تباور یکیدید مدکح یدنتیص یلیخ یدنفا فیظن دجا هدنعیزوت هلي رادو ذخا

 ۰ ردا دیأت ییاورو ید یر راج نالوا ا
 یتیدل وا بس یابتحا هرکسع معظنت كندیلع تلود هرزوا یغیدلوا راعشا هدلوا دلج هدرپ و

 "نالوا شمال شاب هدنرصع ثلاث یافطصم ناطلس هج هناح وط هدرا لوا اشا دیج لیلخ هلتئبج

 نعل هلا لبم هنلوصا قط صم ناطلس یو هلا یسادعا بودا تبشت هنماعآ كتاح الصا صع

 هدنروشم ساع نوکر هدانا یرلکدلیا دانا هلیسو همابتا هلا یعلرادفرط كعلس ناطلس یلغوا

 ندنسهداعلاقوف ٌهيرورمضفراصم تالوبناتسا وش ندنفرط رلیضعب هدفدنل وا نایمرد یی هیلام هاصم

 ) راه س روب تماقا راستخا هدهنردا دوخاب هده سور تدعر زم دنفا بأقکوش ( هدننعک صالح

 هک رک اف ( راستا NT ع اها ک
 تضف هلا لاصبا هدیلادبع ناطلس لاحرد ووتر و یسانعم یم نسالحا كلش ناسا س هدارپخ |
 ۳ ۰ ردشف وا چ ا

 ا راقصتسمان و میت یربفاج وا هلملاب اشاب دیج لیلخ ًارظن هنغیدنلوا داریاو جرد هدعیاقولا حرد

 تردابم هکانرطخ و رطخ مار یکكعا هیج وت هنابراو لها یهرکسع فئاظو هلر نفرت یسیماسا

 . نالوا شعا لکأم ییراهفولع ک یا ی را رادصا نوک خ همش هدناو
 یمادعا كناشاب دیج لیلخ بودا فیجارا رشن فرط قرط قرلوا ریکلد ندنروصو رایلقاح وا

 یھ ناطلس ہدازہش الا لکد یار راو داسف هدنغامد كملا راشم ردا ذاا تصرف یو جد

 تردابمهنلتف هدعب و تعراسم هنلرع كهيلا راشم هل رلمردتا اقلا ه وام عع ود ردیس هبعاد سالجا

۳ 

 كاشساظ و ناواوخ تبع اشا دج لیلخ هروک هنغیدنلوا ریرح هدنګ را یدنفا دیعس ارعک

 ییراّزفد دسر ندرهلشف نوحما هيج و هننارفن یرهکب یه رکسع فئاظ و هللا نفر ندّرفد نیرلءا

 شحتر كنرارابتخا یاحوا ىلا ماقها هغلوا فقاو هراقعتسمان ندنرافرمصتم هفولع و مادقا هبلج

 ا هالات یا ا تسل یقیرهط هوقو E ع كزعاجواو ثعاب هن رارطاح 2

 هداز اشا ضوع لوزعم ندقلمالسالا حس هلغل وا ثداح وکتفک رب رب هدن رب یراسونوقوق قاحوا
 كوب نامز دج رش ردنا مار لنصح لسو د و ماظعا یهداموب كى یهارا



 ۱ مگ ۱.۸ رس
 ترطف داب ناخ دیلادبع توفص وراق هاشداب هدانا یکیدلیا هدافا هللا هرکذترب هناطلس اما

 لقن كرد الیوا و نابیرک اچ ایا یلعهدنرلقدرویپ توطس باکر كیرحت هلیدصق ترایز ینیراهریشمه
 تیارد فصا رز و ناربکفالخ بول وا لعفنم هلا لج هتقیتح لد فاض راکدنوادخ كحدایرجام

 ۳ ۰ ۳ 7 ا ع كا راتم توا تو لاا دج ناتو لف هتشر رو
 هلل راکا دانسا یبهدوهعم تحابق نالوا یرورض بضع كرح هکولم عبطو داضتعا هلا یدنفا فظن

 ۰ یدنلوا نن ههطا هحزو و ذخا نوامخ ره

 دملاراشم هدنقایس نایب لاح هجرت كناشاب دیج لیلخ ید یدنفا قّثاف نایلس هداسژرا ةنيفس لیذ
 ۰ ردشلعا ریرحت ويد ردشلوا مولعم هرکص یودبا دمذلا "یرب ندتم نانلوا وزع

 یسیلا و ماش یتیدلوا شلتا تافو كن اشا ىلع نکی یسلاو هدج هدنبجر یس هنس زکس ناسقط .

 یادت :اقباس ترازو ذبراب یلایا شبح هلیغامتس هدج هععدقا نیففلوا راعشاو اهنا ندنفرط
 عقم هدمورضرا هلناونع تراظن هتادحرس بم هناقرسا كناشاب دیج لیلخ بول وا لام ردص

 . یا تمنع هنبصنم هلا جاج بودا مظنت یتسهراد هدماشو هیجوت هیدنفا غطصم حالا نالوا

 ۳۳ تلتا اا مورضرا ورا هتس یار همنا هللاراشم ۰ یدیسشغلوا ایشو ما
 نالوا مزلتسم یهرنک فراصم هدلاح یعیدل وا شا تور نابآ عارفا هلا فرص هساآ هت یرخدم و

 4 ندلمم یراز و لقت لج لصا نع هدقدل وا ی ولعم یعیدنل وا هسح و هنس هد مع كنبصنم هدح

 اضصرو ملست تروص هلا لج ه دیهلا تاردذعم ییروهظ نترتس 1 EN 2 هدا زارحاو فوخ

 ولتماک تلصاوم ههدج لردا هظفاشیرازو ناش هد ودنا ےظنت ی همزال تایسا قحا توس وکت

 هبناط وا ناماسو 2 ترمز ناشیرب هلو تونل و سل ردق هسا یمودنک و هنکیدتا فق وت هد وه

 ندنرردتتمكنا رزو یصنم هدج ءان هنغجهلوا كعد تلاحرب بجوم یهصیقن و تلاذر یسعا تعزع

 زا و اجر هلا راذک و زوس رازه ییسلروی تیانع قاصسرپ هنسهدهع ودنک هدیونلوا هیجوت هنرپ
 راذعا هلیبسح توادعو تباقر نالوا راکرد یمدق هدنرانیب هلبا اشاب دیج لیلخ هدهنسیا شا
 راعشاو سما ه ودنک هلبا هیماس تاربرصت دکؤم یتعنع موزا هبهدج لاح رهپ قرهیفلق لوبق یسهط وسلم

 هحزو هبجوتلاب هاشاب دیج لیلخ ځد یبصنم هدج و یدنلوا هیجوت یتلایا هنردا هنسهدهع هلعفر

 (لملا سنج نم ءازطا) هلفلروی نامرف یسقیک هنبصنم ًارع نداروا هللا مظنت یتسوپق بوراو هب هطآ
 یوکناتساهلبا لیوحت و فرص ندنسهدهع جد یصنم هدج نیزسکم قوج نکل یدلوا رهاظ یرس
 هلا یلاع ما هنفرط یتکرح هرزوا یماضتقم یلاع ما قجهلوا رداص هرکصتدنو و یتماقا هدنسهرزح

 لزوبیغآ ریزو یظفاخ هبدنق ینوکیصشبنوا كنهرخ الا یداج یصنم هدج نالوا لص و یدلریدلی

 . ۰ یدلروی هبجوت هلاشاب نسح سکرچ ریزو یسیلاو نامرق یسهظفاحم هبدنقو هباشاب دمع

۳۹ 

 Es نما اشاب قطصم هراجب ندنکیدغا افو یسهیلام هوق هکعا تکرح هبناطوا هکوبلاح بونلوا

 ندنرز وا روک ذم بصنم قرهلوا تیانع ضح هدنقح كن !یلاصفنا كناشا دیج لیلخ نکیآ ريحته و ددرتم
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 لقو هرداصم كقباس ردص إب اولندش 

 هدرال ع ضعبو نالوا رخدم و ٣ هدنس هنن زخ هدنلاصفنا نیح كناشاب دج لیلخ قیاس ردص

 * طیض ندر ناخ ف اا لوا راسو دروقن بی و نانلوا عضو تناما هجورپ

 یران او لاوحا شم رز صرح هرکص نوک ج اقرب یدیشماغل وا هلخادم ز زونه هندارا بونلوا

 زکلای هلفلوا ببس هندیازت كراربغاو ریغت نالوا شاک هروهظ هدنتح قرلوا نویامه مس هدیسر

 تخورف هننرابلاط هلا زارفا ندنسهدهع رادعطاقم یتیدل وا كلام تلوهس هجورب هدنماکنه یترادص -

 هلا صاف ی هعشل ندق دنل NT رخ هریف وځلابم نال وا لصاح ءدقدال وا و ۱

 تح# رخ خا فصنو هلحمالب ندنلولع هداز یثاب باصق ییفصن كنس هعطاقم نورو هرق روهشم

 رب یدیشعا 9 کز هنو و هرکصندک دا صالخ ندتکرش یهعطاقم بول 1 ندند سصق داد 1

 نانلوا می" هنقو هکنوج و هنغردل وا ینالخ كماظن هسا فرصتو ذخا هلحهالب كنه ربم تاعطاقم

 كتعفنم نالوا ظوحم هبیربم هلا سان "یدایا لوادت ندنغیدلوا نکع یتخورف دعب نم كتاعطاقم

 یناک هئاظ و نانلوا نیبعت قا كفو یعیدل وا شا مظنت هکویلاحو هنفجهلوا ببس دنعاتسقنا
 فف و هروک دم هعطعاقم هلی دصق هباق و ىسسؤم ماظن و یری بناح دنک و دنا قاوو

 ا ع قرولب راقبج هداه هلا عاحرا ا الوا تلیهو زارفا ندرو نه

 یسادعا یتتالاح ضعب ندا روهظ والثمو ] رخوم نکشغ وا افتکا هلبا لع كملاراشح هعدقا

 تیشخ وفوخ ندسکره ود یدقلاق تازا قترآ هدلاح ینیدغل وا | داد جد و ارش

 بول وا نیبعت يکصح لاح رد هل رلعا جت ی یها شدا بضغو طبع هدنفح كرهد رولوا لئاز

oاد هر نالوا رو چ دال سم ترا ا ات نا  
 ۰ اداب لف ددا هحدو لا رت توت روپاع اما خر

 هدنسودنک هدنلتف نیح هدهسدا لکد مولعم کک یتیدل وا رادقمه یسهکرت كناشاب دیج لیلخ

 هدعیاقولا ج رد یتیاور یفیدلوا غلاب هبهقا هسیک كس ردقو دحق وطنم تونلو رفدرب ِ

RS 

 كيلج یرد بودا دلوت هدنسهبصق رودرو هدنعاعس دیچ اشا دیج لالخ هبلا راشم یافوتم

 دات نواه ناود دک راک دز هی هدننوابص ماکنه یدنفا نطصم ینارا یساددتک اشا دم

 :.کانواتسا ےک یف قالعا هح لک ترور هدنسا نا ماهر وا

 تانا. لیهاعسا فاز هدکهلبا رال هلق دن ترکصتدسرف لاو را نسل تار ۴
 امویف امو یدادعتساو تقابل ت ودار رافعا تک هال هنسهطوا یدما قرهلوا E هی

 هدیلام باب تقو یلیخو فوصوم هللا تماقتسا و قدصو شلوا دارمرب هلبا تالیجدما و دادرم
 لیعاعسا یتاکرس هدلاحو بولوا فورعم هلا فوقو هتنطاس نناوق و هتل ود رارس نیفغل وا مادا

 ندکلیجدمآ هلفلوا یرابتعا رظن رعظم كناشاب د دیس رادحسقبسا ردص هلیسهیص وت نسح كناغا



 1 ۱ هک ۰ .

 ۱ و یلاح رد یاد ارعک م د یآ ز ید و رو نده قوحو تەرك ذن كوب

 ییلیعت و رب كنهجرت بحاص هدکدلک هترادص اشا دمع تزع هد ودا تافو هیلا راشم ردص

 ندنراک دقتسیا یتسفلو كتاذرب صحت هل وا دنا ماق یمانرف هلیصوصخ و ندنکیدمهکچ
 هلبا لرع ندقلا ایک ا ا یطاطحا بجوم كنشودنک ناو .كناشاب د دیس لصاطا وا

 ٠ لع كناشا تزع ۰ یدیشفلوا بصن یتیما هناسرت هرکصندکدتا تماقا هدنسهناخ الوزعم تدمر

 . عاضوا كناشاپ دم نکی نانلوب مظعا ردص هدلالخ لوا بولوا یلاع ردص یادت ر و
 دن رراطعا هدجر ل ترادصزیم هلبا لرع هان هنفیذل وا یرابرهث یاضر رباغم یراوطا و

  هدنرس و ندنغیدل وا تاذرب لوبقمو روهشم سانلا نیبو لبقم یدنفا نطصم یاح نانلو رادزتفد

 ۲ تلود روما هدکلر و ره 4هراد هلشلادضک ترادص یآ ندنیدنلو داحتاو تقفاوم یمدق
 ۲۳ ۳ یا ولو شا بیت هل را < شزاو مازا ود ليما تور نمیلغ
 رک د هدالا توبلشاب ها اتر ن کاک قوج هلبسخ قلوا ندننارفاو لداعم هنسودنک

 .یتبصنم هدج هلا ترازو هنر هنسهدمع هرکص تدمرپ و رومأم هنناج مورضرا هرزوا یغیدنلوا
 ۱ ۰ یدردتا هح و

 E ا چ ا ونار را ۱تا تم تاور
 3 یاح رادزفد دوخاب ییدنفا دیج لیلخ | اردک ما ردا تاقو ن هدقدراو هلندابع یراتمضح

/ 

 ۱ 8 ینطصع e هح رک او ۰ رد رادص ناباشو لها ید یسکیا زکیدا | مظعا ردص ف یدنفا نطصم

 ,E هنن رات ضح مانا هاشداب ود ردراکتاردو ن ۳ یدنفا لیلح ن e ۰ ردراتخا و نسم یدنفا :

 .. لیعاعا رک ذلافلاس نالوا و ا هنزخو هنفیدلوا شلعا عاقسا هجرت بحاص یتغیدلوا شل
 ٤ ررخ لاونعر ییدنفا قطصم كردا تاقرتسا جد ییسیکیا هان هنکیدلبا قیقک حتیلها جد كناما

 1 رکفت ی یییابسا یرلت روع ندننطلس ترق هلت را زو جد اغا لیعاعما و هل رومآم یبناح مور را

 3 ۰ یدلبا لاغشا هلتلادک ییدنفا قیطصم یک ینيدل وا مظعا ردص بودا

 24 تس دن
 2 جت ۴

 € دسطا كادامنم ةوادعالا + اهلازا چرت دق ةوادعلا لک 3

 ۱ ندتنطاس م اا ود ررو هلوا | رووما لالتخا, تعاب تر سارا ه رادص ینا حلت وعم

 لاونمرپ قژهنلوا هدعاسم هن شاد سنا هابسح قلوا فرا درص اتم بودا A ید رادیعم

 1 |روو نوردنا 2 ندو ۰ وا جار ا :ندنداعسرد جد یسیکیا

 اتتیسا و درفت تسک هلبا 3ع نمک و فوك ییگ كنصخ

 2 ار راربغا هطقت رب هدن وامه لاسخ هح ول رس نی ود

 دحا كردا لع هلل وق ی تمام یصد ها شل وا عفا و هضانم و هل دام هدنن هل رب

 دننقتماو قدص هداج 8

 | بسح هدنلاح تیادو *

 راتو تد ور هرز وا قبال لود روما و قمال وا هدنسهبعاد
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 راهظا هرزوا هقسا هَ رطوب هدنرلادت | هحرک | بودا نی دکوم هدن وامه روضح هرز وا نیمار

 هباشترا و تاکترا را ومشات قد رط یرلهرکص e هنس هدافا كنخروم صعب هددسلا یا تاب

 . یدا شمالشاب هاګان تاکرحو شعاص

 هدن دهع وب هلدسح ترادص عفو نمظع و هل رض غ دنسم ا رک هن رب رک كفصاو حج روم

 هللا یسهیلب باقسا دوخاب و یسهیعاد لاوماو فح عج و لاحر یاسنغا هرداصم قرهیمهروط .
 یمودنک نکیشعا .ماهناو بیبعت هللا دارا رثکت ییاشاب نکی هلیصوصخو شمالشاب هسانرارضا

 در دز تولوا لات هدارا قوح كن لد رقت یرادص دادتما و ا قوق | هدیاب و

 یصرحو عمت هلمجوو ۰ یدبا شلوا انغو تور هکرش ٌةجاوخو شاو صالخ ندنرورض
 لا وز دسلا یر و هنتحا ول و عابنا هلا هلع یزح شیره تاعط اعم نالوا ل ه هریثک غلابم و

 1 یالکو هدمانا | راظنا ی یسلرب و یدنس قیدصت كم رد هتشب ندو ۰ یدلوا یداع باس هنلاقا

 یکسا هد هتم وڳ راظنا ند :ڍدل وبع وف و هدن را دص نامز دم ر 55 هعفورپ كج هس وک م یرصع

 یدەلخادمو ضرعذ ید هن را هماسا ول هناتتسآ دن رز وا كنو ۰ ید شعالاق یرابتعاو قدور 2

 ۰ یدنل وا ناف تاو لزع ررح لاوئمر هدنکیدنا رومظ یلدا وح دن هد رایرصکب هلبسح ر

 ه هکلېن نس هیت لاوحا هدلاح یتیدلوا ندکارداو لقع باصاو كالا نهذ باب را هیلاراشم

 لقاع رها دوم ) یعطبل ناسا ( هددسدا دعب يسم یر ودص ندودنک كتاک رح وللئعو قج4 و

 ۰ رول وا ردا كب نایمربشاط هر هدب ول وا تسم هلا لابقایم نوس وا هسرول وا مک ره ها و

 ه دن راد دصت 7 اعات ضصعب نوجا سه ةظفاع هلل وا چ E طاطح ا مالابقا تقوا وا | هکیدلاق ب

 ناطلس زم لرل وا ناما ونما هطیصم نیش ردص هدنس هباس عقاولاق ۰ رەد را نه هل وا روذعم هدکب

 طقاس هرابداو لازعثا شوک ندلابقا قاطراح یک یهدننامز كس ی زع دنفا ناخ نا دہع

 هیدیق هظفاح 0 و هاج زکلاب هدب ول وا, لابلا ځرتسمو نیما هدایز اهد ندرانلوا هدبضتم رلنل وا

 دا رلزمهلوا روذعم هدن راد رایدیل وا شعا یدصت هراومهات راوطا هل و

 هدنخ هدنناد زمهنل وا ید یسهیلعف تانسحو داد تاس كہلاراشم رار هلا هلجو

 رور فراعم رهام هدمالقا نونفو رداق هعاقا ییددم بی راو یک و بیو نکقم وکه فيطلوور

 ۰ رددنمات تا یس هفح كندنفا ید و روهشم یاس تبول وا را هدنخرف 1

 یتح بول وا شعا نوک هلا تام و راد یادحرس هلغل وا کک ردنا ا هطاتحا و ج

 یر ودرا تقو یلیخر هد رفس نال وا عقا و هدم س هی یکتا تر ۳ گیس ج وا یکیا ندنو

 فسو نانلو مرل نادر هدرفس وا و یراکدتا هرادا هلا ر ا یتیدلوا ا E عج كنآ

 رد ورم د رودیک اشاب دمج لیلخ مروبقبک نرس اشا

 تونتشاط اش رج هدنه تلاع هنس هنس E تاور كن هب دنه ا كلامو

 تل ود قرەىلوبعوقو هلدابم و هض واعم ی ا ندنرحاشحا مدع E E رادو هسدا را ول دنه

 E ہعر نده دنه ةعتمأ نوکا یافدنا لدا فو هلل وا یراط ی د وقناة مج نم هب هیلع ا

 ۹ ی یاب



 گر ۱۱۲ =

 تبن و هراج هنصوصخ اور كنهشفا نانلوا لاعاو چ أ هدهس ورم كلاعو یعاطقنا ڭسان

 . رامدآ نوچ ا یلج راجاسن رهام داتسا ندنرافرط یسابع ردن و تروسو هلاکت اصوصخت هلسهب رخ

 ینجا را مهارد یدا هسلو دوحو هروک ذم تروص رکا هقفطاقو ۰ ۰ نییعت

 لصاح ٠ هتک مات ه هيلع تلود بونلوا لماعتو لوادت هدنسهرآ قلخ رایدو هر دیتی هرتکلع

 ۱ ٤ EE ۰ یدرولوا
 . لیبسرب هدنلاصتا یلامباب و هیکترپ هنس فی رش مدق ندهدعس قی رط هدنسهلکسا اشا دواد

 هنانسنعهللاز وا ۰ ردشلیا ددح یرلمردلاق یهدنجراخ وبه وطو |:

 39 | + یافوو ین كقباس مالسالاخیش

 هلدسح داتا دوخا و تلفغ هل وتتم ردص یدنفا هللاءاطع هداز یرد قداس مالالا

 یهاشدا بضع و ظبغ "هرارش نالک هروهظ هه تا ندنع دلتا م هلکعا هنهادمو تاشاع

 : بر رد هدنقح یسهلماعم بی رغتو ن نالوا ازجدشا | هیالع ندنغدل وا لعتشم ځد هدنتح كنو

 دا تاج ۵ نوا كا مح هی رف طاقسا وراد ٤ ا یدفا ناک یسادضک كر

TTیدلوا ناشر ل لو کی رک کک  
 روهظ هعفدو یرلتلع اقستساو هبنق ءوس نالوا یلوتس هندوج و یح ردت هلا نځریغ بلس

 ۰ یصتلا كبجر یربخ یکیدلیا تافو هدهموقم "هدلب هلغلوا قّرسو دیاربع هلا هب رق تکرح ندا

 e : . یدلوا لصاو هتداعسرد نوک
 كموحرم یدنفا نطصم هدازیرد نال وا مالسالاحم دعفد جوا هدهیلع تلود هیلاراثم یافوتم

 هدنسهنس یکیاش و سردم EE زکس قرفو دلوتم هدنسهنس یکیا قرق زو كی بولوا یعودخ

 ناسکس و یسیضاق لوبناتسا لعفلاب هدنخرات ناسکسو راح سها هکع هدزکس شع و یسالم كيالس

 .لیا مور ردص اررکم هدد ناستط یدیشلوا لیامور ردص هدنکیا ناسقطو یلوطانا ردص هدزوتط

 هرکصندقدنلو هدتکشم ماتم بیرق هبهنس یکیا قرهلوا مالسالا می هدنلالخ رد دف سیو

 لغ یرطاخو لئام هسان بولت بلج و عضاوتمو ریش تاغو هدلودط یباس اور

 ۰ یدا یلاع یتمش و رفاو یتورم هدنفح رار و یلاخ ندشغو

 هک لاح هجرت كناشاب فثار لعامسا إب
 هداز ادن هر نکیا ردنک دنسافنم ۰ یدیشع وا ىن ههشوقفل اشا فئار لیعاعما ررح لاوئمرپ

 . ناطلس رود هیلاراشم یافوتم ۰ ردشعا لتق بوشیق هدهار یانثا یلاع نامرفاب اغا ىلع یشاب یوق

 ۰ زوب كيب بولوا مودم كا قاب میهاربا درک نالوا غارچ هلترازو ندنفلاغا یرهکی هدیناخ دومت

 ل 72 2 هدنلوص و هری نسو شعا دل وت هددادغب سه نکیا ییساغا .دادغب یردن هدنګ رات زوت وا

 : 1 هزاداو ققدم هدنکلهک اهد ید شعتالوط یرارب قوح ك ریارپ هللرد كرهدا فراعم



 کا
 لوط د ا روما رادا یچدوا و شا ار ا

 ۰ یدنشل وا لئات هبصانم ضعب هلا قو هناکحاوخ ا دار هلک هن داعس رد هدد یدنا شوم و

E e e یزد ندنفیدآ وا ِ 

 راما هلمجوو تدمر بولوا زاجود هترسعو هشاضم ندنفیدلوا یلام رخدمو یدارا نکل

 هلیفوس كني رقم ضعب بولوا بلقنم هلابقاو تداعس رایداو تسوحت نالوا هدنعلاط نکردا تاقوا

eك لاا هل وب ا هات ری  
 ردم هبا تبساب ر اوو هدنلنآوا ررفس یدیشلوا ماوعو صاوخ مخرم بولوا ناشخرد هد کک
 لح تبول وا روما تاہاکو تابزح زح نومو را اه اد ا ررعسو روج روما رب دم و 0. ور

 نواه یدرا نکیشلوا طقاس یلابقا a قرهنلوا لزع ندتساب ر تلو هدنعوفو نواب

 لع ندتساب ر هدنن رادص اشا شا ورد یدل وا لوبقم و لبقم هن قردل وا ر ةلااصا هدو تب :

 رود یبصانم وللثم دارغلب و هب دنو اف نوا یسیلا و 3 هلن راز و هرکص تدمرب تونل وا وب 1

 ل نکا رک تام توزین لر یا تيان كرد 1 3
 ۰ ردشفلوا ر

 رو 0 هنغیدل وا یصوصح رظن رمظم aM ناطلس م وح رم ناتا اشا فئار لیعاعسا 2

 هددج نانلوا دانسا هاشاب دیج لیلخ لاما ردشلک مزال قلوا طقاس یلابقا بکو ک هدیاخ دیج

 ۵ تنش اب تس | تنش

 لیلخ 1 د هدنفابس ۱ هجرت کک ته 3 ۰ هداس ورا ۶ نفس لیذ یدنفا قاق ناعلس

 بوليرو هناهاش 2 دس ا نکیا م یهج و لاا یا :مور هدنترادص رحا وا | كناشاب دج

 ند دار لب ید هلاراشم جرم و شم کک هنس د  ڭەوحرم اشا لیلخ هلشاسا اب نسب

 هدهار یاشا هلغل وا ا هش رلفرط لیا مور كرەلند دارد ا بصز هلا لع <

 نسح و مر دراطع رید و ۴ فاص و یش دا راشم یافوتم رایدلیا مادعا هدنل وخد. هنساصف درب

 یر نده نانلوا دانسا و راکشا یتماتتسا و قدص e ینیدنل و و ا رو قالخا

 تفع هدکلاع یکیدلیا تموکح یاول مث صوصخاب و رادد هدندنع ف هوقو باب را کودیا دم

 و ها ولس نیسح اس لو اإ متحایس ههرومو روهش ییاجو تنایص یارو "

 ۱ NL و دبع راذک هعماس تاعفدلاب

 راصطزوک هللا ی هات یوطانا تم ر ادص هب یدنفا كب قطصم یج ود كن دنفا مالسالا 3

 ۱ ۰ یدل روم ناسحا یراعل 4 را هربت و

 هدو “لعاق ا تص ہما ه مه هدنداعس رد مدقم ا جاقر ندل ولح 3 مسوم گیس رم ۲

 تایسا هل وا هدانا u یسهدلا و كنا دیج لیلخ قداس ردص ن کیا ند هلع ا 3

 هر

RRA, 

 ۱ هداننا وا بودا ر ا یه "وا بصذ یسا هرص ا نالوا یراد 2 . رخ هل رب روصت



 هلتف و
 ردنا برقت جد 3 منو و و شعا حس  یبهروک ذم تع نع ِ ضعب دب

 ا E ندا هبلع ۶ ۰ یدا ا ترطصم یہا راشم ی مامهنل و | تصذ قسا

 یرظات هلکعا لا حنا تب هتداع سرد توردنوک مدآ هن رظان هلق هرز وا كعا بصن یہا

 ۱ دنسهدېع كنهروک دم تمدح دارد ه دندبعع یلاصفنا ندنرادص تكملاراشم هبل اوم

 0 تن هسیک نايل وا رادلام هلوتمو حلوا نوامه مع لصاو تیفکبودبا هعاش| هفارطا یتکح هبم هلک

 دنص وضخ یبشل وا نیعت و د نان هنتنأما ه مص كتس ههشد هل وا راکرد یرب و زرع هدحاح ر ومآ تب ور

 به زادا یتناما هرص ا ا صیصخت هدرفرب یشات ندکعا قلعت هنس *هدارا

 یرظن رد نالوا ضیع هدقدنل وا ضع هت وام باکر ندنفرط اشا ماتم اق یقابل و ها یا

 وا بصن یتیما همص هلیبسح قلوا رادلامو ردتقم یدنفا لیعاعتا یتعصع نیما رهش هلبا عطف
 دخ هک دا سح یتیفیک تولیدروتک هن ورق هلا یوم *یدنفا ندنغیدل وا رداص نو امشطخ هرز وا

 رخص هد ةا یدتا رارصا کک مدعو رادتعا هک نما .فیلکت تعاخ و فاعتتسا ندد رو د

 E ٠ ا یارحا هلا م راو حاحا ا ا هنعزف و عزج یکیدتا یشان ندنفوخ لام

<Jدلشاب 2 یینطلس .ناکرا 0 اقا دعشل ندفدل وا یرلتم م لع قلرضاحر هدنسودنک ن  

 E هدنعح یراصاو E تویعا E هدهسادنل و | دح و ج4 ودنک ردقنر 2۵

 حب نالوا ندنلیبق عنتغ لهس ینلوبق كنهروک ذم تمدخ یرهیلوا كتم هنب نکیتفلوآ حرصت,

 رلهعطاقم كلهنس جوا رار هلکنا بودیا اعدا شورغ كی شب ندیریم فرط هللا قیلعت هتالوسم
 وک هن ره الاو ی هد لوبق یتتنامآ ه سص هد رب د عن یکیدلرب و ندهمهاع دنا تگ رض اد یضناق

 "یاب ولطم نالوا هدب ريد هکوبلاحو ا ناب کا ل ددر ال دس)ا هدناکما ريح تب وفعع

 3 ج قزح < هدن ربم فرط هس)ا رول و ۱ تد ور یسهبساحم طوف ا e یساعدا هدقدنل وا

 و راک رد یکج هک جد N هلا شکعتک و شفلوا هداقا ندنف رط یدنفا رادزفد یعح هقبح

 دا را نالوا و یاب ندنتعاطا ۳ هصالا ول وا هد وا ضع هب هلا ورخ تاکر تیفک هلعل وا

 ا : ۰ یدنل وا عقدو ین E قحوعوص هلعفر یعلهحاوخ هنج ۰. وم هس

 3 o ن شاپ ماتم ق بوتلو شا هتداعس رد ۳ هلا فط هداز زودقنا دا اون

 لا لوبق E DE یتیدل وا تلود بوضغم هلئودح لاقو لق عاونا هدنفح هلو او و

 اوسع صخا ید كنس ِ دعب اعفو یتجدنلق فو وفعم یسهشاس تائیسو تالذ هسیا

 رودتم لذ هدیهاشدان روغوا هلا لوبق LS یتح هلوا د ودعم

 عضو نالوا عقاو كما و ا صرع هابماک باکر تیفک یثان ندکعا ناب یک ا

 یلاما هرص هئسهدهنع هنس "هدا را اب قرەلوا نوامت عبط طاسا بجوم یمهناقداص روطو هنابدا

 ۱ ۱ ۰ یدلروب هیجوت

 3 e هنداعسرد كمظعا ردص 3#

 نهاش نالوا شک وا توعد د هلې ج وت مع ترادص هم سه دمع هدفا



 تقو نانل و هآ رادتحا ندنفر 3 یشاب ےس هلتلصا وم هتداعس رد 0 رس ا ا ا ویشا ۳ ۰

 رداص داتعمر هلا هب قیصا یارس هلا lL نما هدعل و لوخد ه وام روضح هدد وعم ۰

 ۰ روث ]وا دف هلیفر ۱۳) هدرز نویامه طخ نالوا -

 دک بويعا ورفسب هب هسک هد نکا هلا دانتسا هقاس ردص ك نام نالوا ی اک ارّهک 7 تب

 راردس اناس هس رب هلا لزع جدل وا هدر 9 مو ندید لوا ماک دوخ و مظعتم 3 ره 4 ود: کک

 نکل ۰ یدنلق نسعت و بصذ یدتفا دیس ر ا اج نالوا یرظان یعاح وا ناک و

 رگ

 ۰ ردشلوا یت ادخک یدنفا بحاص رع نالوا 9 یولس نسح كردنا قلرادهسیک

 رایشاپس واج هد ر هللا لرع یدوا ه رب بوی: یتاکرح ج 2 5 ا ا هد دم تام دن هلا لرع جد وا دا ابر رم اک رح 2 ا ا

 a رهص تارق نالوا دف اس ردص جد تاک درج نالوا ے را ناطلس.و 9 ہما هنا رض و ۹

 ناطلسزکلاب هب ودننک هلیطرش كعا تمدح ه رو تماعتسا لوا یرابدا بج ود ی رب هه کتب وسندو و

 یخلماتمناق نواه فاق وأ هلا قاما هنا رمط ناو و ۵ لس هکر ع قرەنلو ۳ سا ىلا ادتك ناشلاةيلع

 ناعلسهان TT یلوطااو هب یدنهادخ وان درا یسح هبساح یوطانا قرەنلو ۳ عفر ندرزو

 ۰ یدلروب دیح و هب یدنفا 7

 یادم وا یربخ زړ ا رد ص ی نالوبعوق و هدبلاع تاب وک ی درد تر ۱

 یدنفا فرظت دجا رادزفد توت لوا لو ع یدنقا دشار دی یحوتکم و كس دل ادج یشات سو ۰ ِ

 ك ناس هداز اشا هح وق و رادزفد یدنفا ی طبق نايا“ و ی ردص ا دم

 ۷ ۰ ى وا بص یک وت یک یدنفا ها را یسهفیلخرس یوتکمو 2

 هنداعسرد ینی ریضعب ندرلنایعا نالوا شعا ترهش بس هلا تیارد هدرلهرمشط قباس ردص

 یک لع لقب زا زا و اقا ے لس هداز یه را وك رەش ود TT كم رد شش مدآ هلا هم هرو تاج

 تداعسرد 1 یدیشعا صڈ لوق قایشاب یک عو یش ی وط یاغا لس بودروتک هت داعسرد <

 نخ کیدلک هل وا صوص و رہے هناکدن رادکما هلماقا و کم 0 را هسا یرابصنم و

 راد وط اهاسو یلوق قابشاب اغا لیلخ ندن رلیشاب یوبق یلاع هاکرد هللا لزع املا 22 هرک وب رب !

 هلا لزع یعداغا یلع هيلا یوم هدنرورم هام دنچ ۰ یدنلوا بصن یاب یجوط اقا ىلع ی ارت
Ee eقرهنلوا لزغ دوا هدنرورم زور دنچ بولوا یشاب یجیوط جا لو کبد  

 ۱ م لوا تصذ اعاد نالوا یش یک وط مدقا ندا لس 2

 روده ا ا د
 هتسلس هلتلابا یزواو هاشا دجا ږهسلار زو هدازاشا ناعلس یسلاو یلوطانا ید كلرکسع رس

eرو هحو دباما دع یک د  . 
 ندانالوم ترضح دالوا هلیبسحیافو كندنفا یلچ نالوا ه ولوم تش رط نیشنهداحس هدهینوف

 ورندندمر یتبم هنفیدل وا لباق یانقا تنضرط بول وا هقرفیکیا لر هلک هتداعس رد ریفغ مج كوو كچ وک ا

 كنهن وف هکنوج کک 9 هن داعس رد د دج و 00 یاب را زارع هل لعل و 1



cC 1 = 

 ۰ بت ترق e دالوا هن كرهیعا هدعاسم هنساعدتسا كنیفرط ءانب هنفیدل وا یماتفوق و هنلاحره

 . یکودیا تتسانم هروک ذم نکس 4 یدنفا دم دنسلا هداز یلج لیعاعسا نال وان نچ ترامط و

 ۰ یدلروب ارجا یباحما قرهلوا رداص نواه طخ هصبج و. هلکعا صلت و نص

 : e لی وحتو لیدب یرات رومآم كنب رایضعب جد ندنسارزو هرشط هدلالځوب

 هک تادحرس لاوحا ب

 3 ا ن راع باب راو اعز یناج یلوطانا نالوا E دنلبعم ی E یناح لیعاعا

 اش لقن هب هففوص كناشأاب یدبع یرلرکسعرس صوصخاب و ناشی رپ یربلاح هلیبسح یراتماقا لوط

2 

 lL یولخ ندرکسع.كفرطلوا هدنرلکدتا رادتا هتتشتو قرف قرهلوا ناسر لزلوت هن راتاو

 -  هدنرلکدلکر ن ۲ تولوا تلترت رکسع دب دحج اهن دن د رارب و قرەنلوا في و و ددې ا هنغددل وا

 . تلابا هاب رافلوافیقوت تلیدعتهسیا لاره قردنلق دعو ید رب و تصخر دن رنک دن رتکلم
 : رااهگندنرافرط تبالو ناطباضو تکلمنایغا نال وهدا ليام ور هرژوا قلوالدب هبهروک ذم

 1 پا ا و اعزهلاب كنتلابانامرق و كلردنوک هنناج لیعاع“ا قرەنل واببترت رکسع یراوسو هدایهروک

 ۰ یدنل وانامرف تلدانیعت هنلیعم دم اح لیعاعما تللذک جد یراع

 نی رااصتما هلفاوا مولعم یریکدقیا تکرح نالا بولوا روا هفجووخوص امدشیلایا نوزپ رطو

 ۰ یدلردنوک یلاعرما یواح

 ۰ جد كرانایک یتلایا E مایق هب هظفاحم یاهدردن ورندندمر جد یتلابا ساویسو

 نیت الو EE ناصم ر هدعل بودا ریمطق ین رافدنخ و ی س هعلق نا کقا هلغل وا نا رب یلاح

 ۰ یدنلوا دعو یکجهل ردنوک یلاعرما نوڪګا یرلتدوع

 کا و نا وحا و

 ر ریک و رغص هدن رلناعل ع رفو هدنهاکشب یسدعلق نوس رک یراکدتا ان اددح لراول همسور

 کو هدن ورد هل یربغ ندنغیدل وا :یرلاع ود لاح رب حوت هدنرباح قازاو یراهننغس هراب قرف

 . قو یرانک جاقرب ار هدن راقرط هن روقلاو تونل وا عاعسا یال وا. یرارواط هدن سلا وح

 ay هتس یراهنفس كنج كوب هعطق یتلانوا ندقطلا رع هدانثاو هدهسرا شلوا یک تداع

 .  كنولهسوربونیلا ینداوح یقیدنلوب لق یرالوص و ه هنروتیل آ لده ىدعشو یکجەدبا لوخد ورچا
 هنملع هلع تلود لاحرم قرهیلوا هنملع تلودرپ گو یتاکرادنو هدزکهرق كرکو هدزکدقا دل

 ٠ هیرح ئافس یلیخر ندنرلهنیئس راحتو ناصروق ةسیا رولوا قجهلبجآ ه راحباب و یغنیدل وا
 < هنعیدنل و لىلقلقا هلت هنسا ود نشد یساع ود هيلع تلودو هنغیدل وا راک ردیعجهل وا هرن آ

 مويلا هرکصندلاقو لیقهعن بونلوا رک ذت الکولانیب یکیدلکمزال قغ واتم هنرنکت كناغ ودیتبم

 ال روج اف رم 2 عزم نوالاق هاش قرن وا یدوحوم كن هملع تل ود

07 

E 



rE TAL 

e ۷ E : 

 هاب رد لاوحا یس رکسعو مت و راضحا نددعت یتاوداو تابع تونل وا عارفا هبلاقر د ینراصم 7

 ۰ یدنل وا ےھت قفل وا مس ندرب روكي نالواانشآ

 هک تارک اذم نالوا راد هنغل ناخ راتات

 راکفا هرادا راد هاب 4 سعد ۹ ادا بون وا دعع صا سس لع یارک ےک ا یر کی كيحر

 رات ان اما ۰ رول وا دارا ه دع) یتالبصفت كنت سم ےہ ۰ ردشع وا ll هدنک رانا دوو ا

 بولوا رقم هرانات فئاوط رفسلالبق یسیلاوح راصبموطو ینیضارا قاحو هکردهلمجوو یک

 نییعتو رومآم هن رارزوا هلیما یرکسعرس قاحو ندنفرط یرلناخ عرق یرب ندهبیکنج نطالس
 ید ردا کرم و ةمزال یارحا هن رارزواو تد ور ییراروعا هرز وا یرلتداع و لوصا یدنک قردنلق

 موبلاتولاق زسشاب یس هفاط رانا نانلو هدفرط و ورندىل هل وا لصفنم نددس ورح تلاع یساکلا عرق

 ی ۱ لار هدنرارز وا ك راتات فئاوط نالوا عقح و دراو حوت جوف ندفرطر و نکاس هدقاح و

 شومارف یتعاطا بادآ هلتهج یرالوا هدکعا راذکو تشک یک راهم اک هه ندشیدلوا "

 ربحت و نیبعت بسک هلیبسح یسالبتسا كمرقو یفحهلوا راوشدو لکشم یرلمادنتسا اضتقالایدل كرا

 رانا هباضا نی لا لاو قرالوا نامو ست الت حد الو نا
 ندنرهدهوب و راصبعوط هحدقا یلاوحا كموقع موق شان ندقلوا راکرد یرلکچ هیمهدا مادا و لامعا

 تمترت تشک رکسعر ندزلنا هو هسرولبرپسوک لد یور هرنلوا دوخوم مولا هدفدنل وا مالعتسا
 ۰ یدیشفل وا تردابم هنرارطاخ تالعاو هلاقسا بم هنفیدنلوا مالعا ود رولیهنل وا

 یرابضعب كنه ریکنح نیطالس توردنوک ت تا رب رک هتل ود رددعفد جاقر ید ناخ یار س امدقم

 ندنغیدل وا هدنلا دل رساق و ات سیف ضر یراتموکح ما مامزو تراسح هتکرح لاع یاضر فالخ ۳

 صف الا یدل و كعا طیص یرلن و هاب رلع | ترصم و راسح لاصدا دفارطا و توک راهظا ا :

 رک كن هب یکنج نبط لس و تا اب وا بصل ةد رس تاتو هلبط مش .قفلوب ی

Eقکا ید راشعا اجرو زان یسلروب صیصخ هنراودنک دل زاستما و حد ی رلیصعب  

 دهعال دناق و ندنعیدل وا رادنات زوم یطورش رانا تاس رس نالوا نه وا ند ویکنع تا تقولوا

 نالوا یدقا و نسا كنسەلج هدر یراددعت و ز واح عفد كند رب ّس نیطالس ز کلات تولل وا ض 3 اا |

 ا لاسرا یماس ب E یاب کے لس هیلا راشم

 ل هده ها ه رکصخدقدنل وا داراو طس هح و رشم تاص وصخ a هرک ون

 یسایحا كن هب ریکنحم نادا قم هنعیدل وا شک وغلا ىسەدام تلل مد هلیینح یسالبتسا 5

 دوخابو E یارک میلس هلسەدارا یرامادک ساو لاعا هلشف و هل رانا لئابف ندا عج هد رام نیت و

 قل وا تشدعم رادم و كلردتا تماقا هدقاح و تونل وا تبصذ 3 ه راتات و ندنیطالس

 هدهسا شل وا تر وتم تاب زا راذک ناز هحرکا یص وصخ را نابع یصاخ راصبءوط دنف رط هرز وا 9

 هدن دق تعناع بول وا لوهح ی رلکحهدا دارا عناروم هلوقم هن لراول هیسور هدننیبعآ رکسعرس هرات



 ٠ هلغلوا یراتعبط یاضتقم ىلع لثلاب هیات هد هسا نکم كلرب و لوقعم باوج ًادهع هجردقت یرقدلوا

 9 یلوطانا ندعرق هل رادقا یتیرگیدوب نده ریکنج نیطالس دوخابو ییارک رداهب دوخاب ییارک نهاش

 zz .دوآ و یرللتا طیلست هناجر هدنتروص ما نا مدع دوخاب و یرلعا بصذ ناخ ابق نالوا قرفتم هنفرط

 ۶ رس ررروا ندنرلقدل وا نادان موقرپ زیاص ینکوص كئيشر و نانف یسهشاط راتات هتشب ندقدل وا رطاخ

 ۱۳۱۱ ها تر ها تفرسو نوا دالا یرفدلوا راتاو فرش لات هلیصت هد
 2 . هنلاعتشا كنه راحت شنآ نالوا ناهن دام رلا تح هل خاسفنا كنهحاصم ط ورش قرەلوا ثعاب هب هع زانم

 ا ییضارا قاعوب هالا ردظومم د یرطهلوا تس
 ٠ یدصت هنطبض یضاراو كالما ضعبو یدعتو روج هنسااعر نادغب هدلاح یراقدلو زوب هدیولیریو
 1 1 رصعساصتفا دهع نال وا دقعنم راد هنلا وحا نتکلع هلا ول هيس ور هسا تروص و بولوا لز ولم یراعا

  تیسبرس كنولهیسورو ردلکد دیعب ندهظحالم یشوا لادج و كنج مچ هکلب و لاقو لبق ثعاب
 ٠ ا هدنسانا دهع یا نكشف وا اب هراتات داسف منم یرارصا نالوا شلوبعوقو هدنصوصخراتات

  كمروتک هنرطاخ یتساوعد ندا تقبس هدنشح رانات كعصخ كلريو لالقتسا هلهجوو ههروک ذم

 : . لمحتسم یبارجا كنهروڪ ذم هدام تیاهن كردنا نایرج راثص یلیخ راضطانیب ود رولوا كعد
 هه راحم هلا ادعا هد وروي ناسحا قیفوتو تردق ۵ هیلع تلود قح بانجو یتیدلوا تیفیکرب

 3 قافتا هدنرما یسلعارب هرزوا یلاح كلیدعت هلتهج یغیدل وا لهس یماظن نامزوا هدکدلک مات دادعتسا

 9 ٠ هللا رخأت تاب دعم یبصن درد ٩ ریش هرابات هدق دل لوا ضرع هن وامه باک ر تر وشم لوصح هلغْل وب ۳

 و قوق و هرسوآ ی | قحنا بولوا بسانم قوا ا رحا کک

 أ - ۰ ردح ردنم هدن وامه طح نالوا رداص یسغ وا افحا" و مک

 . « یعوقو تاهجوت ضعب هلیلزع كانبدنفا كب ميهاربا مالسالا خیش ب
  ندنکیدلکریاغ هب هناک ولم ر ی را وطا صعب جد ۵ رکو كس دنفاك ےھارا نالوا مالسالا حس ابا

 یهدز ور واتس اهلا لز رع ا 4 دردن وا لهظعم نابعش نیس وا هدیس هوا جے شم ترم یدعفدو

 1 ۰یدنل وا بصن مالسالا ےس یدنفا دا ءاطعدج ا العلا سر هدازب رع تونلق ا ۱ هدنسهناضحاس

 . لضصفو 2 هب یدنفا قداص اڪ نالوا یرکسعضاق یلوطااالاح و یردارب  لدیدح مالسالا ج

 ِ ل هتفهر و یدنلق هبجوت یسەناب یترادص ییاعور هب یدنفا دجا a قفف نالوا رم تم هلا

 اا یسهباب هد رکم کم ھه یدنفا فراع د یهانیتحشم مود نالوا یسضاق راف رهشکب

 ۰ ردشلروس
ِ : 

 ِ ا ارد لیلا ا رهو ماا هندوتیآربكیدنفا ییضف ناس رادزفد
 ۰۰۲۱ ۱ ار تام نیت هوا فرد حالا نسح هاا تلود یالکو
 ته ید وا ا رادرفد یدفا دشار ناس نالوا ین هفیلخ

OES ور I E 
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 هک یقالطا کت هدار نیا و

 1 هب هادم هلرلابع و دال وا یشان ندکعا ناسل ٌدلاطا هدنفح تل ودیالک و هلام ولعم تاس مدقا ندنو

 مدق ده یدنفا مالسالا میش كن دنفا نشور هداز یهبا کم یسهیکت ییاده نالوا تدرغلدو فا 3

 وفع هلیسح قل وا یل وتکم دل کک ام دعم كنیدنفا ا در لغوا نالوا ندنیسردمو قلعت 7 :

 یتقالطا هل یاس كلا یموم ٤ تولک هتک ماقم ه و هلغلوا یلما ا قالطاو

 لاح و روم او رهاظ یس دیکت ییاده هدنیفن نیح كملا عود میس و را ضا

 یارو ترش ندهبکت یدعت تولوا شک وا هلاحا هب یدنفا هداز و هلا دج وو

 E ا راز ثعاب هنن ورد رانکنا

 هدزاب ود رول وا ارا ا ی و یدش اهدا و
 یکی کیدلک هبهناتسآ توردتا هيج وت هنسهدهع دی هیکت و قالطایموق رم می ورد الا هاکعارارصا ۱

 هبات یسعا عوجر هن ره واز نالوا هدشاطکشب هلبا لاسرا هبهداز رکلود ییرب ندراولفواف لوب

 هلماعم ۳ ید یلهیادم و ىدا لقت لک هلهج ول وا هدکدشا

 درب یز هدانا یکج هد کک ندو یاده یدنفا هداز لوح ین لوغشم هلسدشاس

 ۰ زن کا یدنفا فصا و ندرلندیشبا اد را لوي ن 2 راردا هدیکتو 1

  eیتافو تناشاپلع یجاح یرکسع رس یناج مورخدا و 4

 بولوا جازما فرح“ ورتدآ اشا ىلع جالا یرکسعرس یا ییلاو م ورط را

 تكتنادناح ت تولوا ر ږژور ا و عابا هدق دب ] وا لصاو 4 داعسرد یربخ یتافو هدانناو
 رک كنابعش دیس هدهع كى ناسح لاطب یشاب یوق لغوا نوح ی هال اط كسعجو و ی ۱

 ۰ یدنلوا هیجوت یکلرکسعرس كفرطاواو یتلابا مورضرا هلترازو هر ینوک یحندرد ٠

 وچ هج ر هر

 جوازو وازو كی تولوا لغوا تانا دجا لدسف نا زا ۲ رد ار
 نالوا قلعتم هتسایس و تسانر هلر تع زع دزف رط كباح هدنکلهک" ردشعا دلو هدل وناتسا هد ران" 7 :

2 
3 

aندنتسابس و تیاهم ا صع كا » رکص ندا ناس یردار و تودا رک ا  

 تونل وانییعت هناتسحر وک هدلالخ وا و شماکج هنافتخا هش وک یراهلوقم شک رس و اب ترا نانلوب هدلاوخ وا 1 1

 E کسع ید هدنساتلا رارفسو یدیا شلتا نيکو تابت راهظا هد هروک ذم ت رومآم 1
 بلاغ فرط ادعا نکیا ندهد شک ور ور .al ۳ رار E هكاوضرو تولوا وفا

 ا توشیتاشاب ده هزابا 2 موحص هدلاح یعیدل واش لاق زا هغل وا ریسا بوشود نل 1 هذاا ییدلک

 ی ردق بوتلو دوج وم هدن وامه یودرا ید TT للخ و شل هقیچ رحم را 7 هلکعا

 ادعا وبولک هلیعاعسا هدانا یتیدل و 1 حزهم نوامش یودر یلاعت و تناتسراهظاردق 1



 ی ی
o ۱2 ۹ چ ۱۳۰  

 شک یی ِ یدیشعا تعزع هنفرط یال و ناذبتسا او هنتعس یچل وط مدقا ندزلک هاروا

 ۳ یتیرایضعب كن راضراعم نالوا هدنفرط كاج بولوا لئات هترازو بتر قرەلوا
 . هدهع هناکلام هجور جد ینوزیرط هللا طورش ضعب هرکصذدکدنا لیاقمو بولحت هبودنک هلبرقترپ
 یلوطد هدتکلع ماظن ردا هیفصت وریهطت ندایقشا یک کرک ییهروک ذم *هطخ بوردشا دیق هنس

 . هدند وروهنیلقاعرقبولیرب و هننیعمیمات ود زکد هرق و بونل وانیبعت یرکسعرس م رقهرکص و یدیشمتسوک
 ی مص هدلالخ وا بویلیا هبلغ هعفد حاقرب هبادعا قرهلوا قفوم هرلتمدخ میظع هلبا تدالج زا رب ,ا هکردو قح

 . هدنرادص كناشابدح یهدنراد ردااعدا راضعب ود یدردنا دادرتسا و صالختسا یعرق یدل و و

 هدنلح هد هسیا NT اشاب نسح یزاغ ایرد نادوبق بونل وا بصن یرکسعرس ا ۳

 7 2ل ودرد بودیا فلت هلاسررپ هدنسهنس E زوب ۰ رايدتا تدوع ه راح ال هل رک دشا کد

 3 ا وه را ارا او رفس یسهتسیمآ ناک دور وک ذیلاسر رده اخدق

 ا ا انو راا ندا تتن شو تولوا اخ لک كناشاب رع
 ا در ا را ارد اد ناکا رد رکسع تاماظن نالک مزال هبهیلع تلود
 ا ا ارا روکذم لاو بیاعم كتل ود یالکو هدهرصو نکل ردشعا ناب هرزوا هنایمام زاکفا
 ا ر و اا هلبا کت اا هداززابج داتا لوا كرة نازک فود
  رادنا لا 2 هدقدنلوا طیلست هبلا یوع رم هدنس هنس ج وا ناسقط هت رزوا بولپ ر و یکنر

 ا یسایشاو لاوما یکیدتا راخداو عج ورڼدراهنس هحوب هچرک ا هلیسعا رارف هشناج عرف بويعا
  یدنلب ید یتیدلوا هعذلا یر ندنس هبعاد نایصعو یب نانلوا روصت هدنفح نکل ۰ یدنل وا

 ا تونلوا اطعاو در یتاعطاتمو لاوما نانلوا طبضو اقا یرازو هدننرادص كناشاب دم ترعو
 ا هرادا راو لل هلسهیعاد ماقتا ذخا ندهداز راح طقف -یدنلق هداما هنسال وا تنه

 ٠ یبشلوا داسفا كرهلوک هلغلوا لوتتم هدند یرهلوکح هيلا یوم ريم هدانا لوا بولوا هدکعا

 ۰ بهاد هنک وا تیفکرب شلوا لصاح هللا لیخافئاطل طئاسو یکیدتا لاعاو كرادت كپملا راشم
 امرفراک هدیلاوخوا لالتتسالاب هلیکلرکسعرس ا مورضرا ردق هنآوب ندتقولوا ۰ ردرشلوا

 "هدعاسم یصش هدنروما و ردتتم هرکاسع طبرو طبض ۰ یدلیا تافوررح لاونمرب هدانئاوب بولوا

 بول وا ریدن هتسس> ریزورب ریهش هلتسایس و شطب تدشو ریس و لهس هب ودنک تالکشمره هلبا تخ
 هورک ندنتباهمو لاح كعا دی عض و هنلالخ كّتعر لها یر ندرک اسع هددتع زع هلحر ندلحرب

 ۰ رولیهدیا مج رکسع كی قرق زوتوا هدنفرظ نوک نوا شب هدلاح یغیدل وا لاحم یو فلاح هلط

 . طقف ۰ یدیا یتیم دسر كندناح قرشو یتیکر نکر كنهیلع تلود هلهو رونلوا راها هلیتاذو
 ۰ هنائیس نع یلاعت هللا زواج ۰ یدیشلو ترهش هبا امد كفسو تالص كرت

 < یدالو EY ناطاس هدا زمش و

E ۰ ۰ه7  E. 
 ۱ 5 هدازهشرپ تح وجات ییالندراب رهش كا بلص" یتوکد بنش رام ج یحچ وانوا تاک ر ابم ناصمرویشا
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 یکلنش بوط هرزوا داتعم ۰ یدنلوا دیس دوخ ناطلس تولوا دوج و دهم رو ز تڪ و

 ۰ یدنلق دنر یساعود ایرد لار لا لع هک چ وا هرکص ندقدلروب ارجا یداش مزاول راس و
 ناطاس نالوا یناقع تخت سلاح هدنس هنس ج وا یمرکب زویکیا ل یرتصح هلا را .هدازهش

Iیتنطلس یاس دعاوفو دید یتلود هلاریمدن و رهف یاشکحرسو ایقشا هور  

 ۰ ردشعا دده

 ن اوا لاسرا هفرطل وا ران اک مزا ییدأتو فذ نوحا را ی . را هعلق هانا او قحوغوص

 ۰ یدیشع وا ذ دنح وغ وص یدنفا ییععع لیععا هحصدقا ندنفیدل وا شعا ر رڪ اشا ىلع حرف

 ضرعو لایع و لام كنراضعب قحنا مدا شعا اعدتسا یروک ذم صوصخ هچرک | اشا ىلع هرکو

 3ا ىرەلوا ەر ا مودا ل E ۰ یدنا تولطم سرو هل رافوو

 راب یلج هفرطلوا لرفع روهلوا ادر یجدوا ارا هاا شاردنوک هفرطو نا

 لسا هلبیسح قلوبعوقو یتدالو لد ر ناطلس هدازهش هداننا یتیدل وا راو یار رک ودرونلوا

 هل رلعا زاب ییوفع كنسهلز نالوا عقا و كهيلا یعوم ءان هتهدل وا ترانس ا كندنفا تم

 1 یدلروم تصح ر E هتداعسرد هلا قالطاو وفع

5 

 دی ف و و 1 ای و كل و و دما لاو س 3

 یکیدتا تافو انوعطع ندل وا لصاو هنتر ومأم لح اشاب لیععما رزو ن زا یسلاو تن و تدقا
 نالوا یلتفاحم یتحهنا قلابا هنسو هلغلوا دراو ES ا ی سن وا تا یربخ

 یلدا نامرفو هاشاب قسم جاطا.رادوفد رزو یسلاو نامه ک او نا

 هحدقا هرزوا یزاینو ضع كنسیلاو دادغب یتلابا لصومو هلاشاب روع ر زو یسیلاو لص وم
 ۰ یدنلوا هیحوت هلاشاب قابلادبع نالوا ناربم ربع

 هدنداعسرد هدنګ رات يکيا یللا زو كب بولوا یلغوا لصر ندنفرح لها هيلا راشم یافوتم

 هلص وصخ و شا فراعم لیصح قره وا غارج هنارس هطلع هدندوعص هربت نس ۰ ردشعا دلوت

 ضرع هموحرم قیطصم ناطلس نس وزا عو جاقر ۰ یدا شرک وا تعاونا كطخ نسح ۰

 تداعسو راب تګ ندمعقوح ںونلوا قاما هنمادخ هنزخ عقاو هددیدج یارس لاحرد هدنرلکدتا

 كلیحوتوت نامزرب هلرب باستنا و قلعت بسک هاشاب دم ادحشسقبساردص یقرهلوا رادافق هب ودنک یعلاط

 ییربدنو یار كردا هراشتسا هنامرح هدومظعم روما صف مادضسالاب هدنراتمدخ قلیعاتفخ و
 ۰ یدرلبا مالعتسا

 بانر هدا یعفدو لامشسا ییدوح و نفره ترس یراردارب یتبرقت هجردو هیلاراشم -

 بوتل وا هلاحا هب هجرت بحاص لاحرد هلغلوا لول یغلفاع یتاکرس هداننا یراکدلیا لاو رکم عاونا
 تدوج وه رطف تیورو دشر ۰ یدیشعا زارح | شی اتک رس هدا دما و هناعا كملاراشم هرکصندتدمرب

eتھام تولوا یسادقت_ دن رخ رسا اساو راشغا بس هو نوک هات  
RNی  



eهه ۱۲۲  

 ۱ توام ا هلترازو هبو ا اا باقرتسا لارا یمولعم كناشاب دج لیلخ یدادعتسا و
 دنکلرکسعرنس هيف وص رومات ندلولوص و ه تګ هنا زونهو هيج وت یندصنم یت ك هنا هنسهدهع و

 ۱ او ا ا ر درر لیعاساهرکص تدمر و
 نشور رزور نیس یراوطاو نفرازه ۰ یدلیا تافو ندلو لوصو هتکلع *یسرک زونه ررح

 شعا هرګ یلاع لاوحا هللا راذکو تشک ځد هدراهرمشط هدیودبا هدعاسم یرع رکا بول وا ريع
 ۰ یدبا راکرد یعجهباراب هنشبا قوج كن كنهللع تلود یدیلوا

 هک یرخا یلاهجوتو قرازو كناغا تسو ل

 هقتشب ندفدل وا مولعم هدیهاشداب دز یورو و كناخا فتو یاد اشان نفخ

 هنر اددع هنسهدهع نوت نوا كلاوش هلبسح قلوا یسهما تبسانم جد وهظعا ردص

 ۰ یدنلق هونتو ربقوت یردق هلا هیجوت یغلاصح هروم هلترازو

 یربخ دج دیسلا یلاع ردص یادنعک اقیاس هدناهمجوت نالوا عقاو نوک یصچوا تلاوش هام

 ا یباعو یا رفد یدشا يضف ناعلسو یصاشن یدنفا دم یلج و یشابشواج یدنفا

 ا میلس یاحو ی هبساح شاب یدنفا نسح قبسا رادزفدو همان زور لو: یدنفا كب نایلس
 كرابصنم ضعب یسادرف بول وا یتاک هایس یدنفا كب هللاءاطع نلاع ردص مودم و یتیما هناسرت

 . ةىدنفا دمع یلج لوا ةحعانزورو ه یدنفا كب ناعلسقلیحاشن هلکعا قلعت هضس "هدارا هتسهلدابم

 ۰ یدنلوا هیحو "
 هلبلج هتداعسرد اغا دم یلساویس نالوا یساغا یزوا ورندنددر بولوا یمادختک لوق اقباس

 ناسحا یتلطفاحم نت وخ هراز و * هنر جد دنسهدمع EE اس تبصڏ یساغا حر ےک

 ۰ یدلروی
 یزوا ویتلابا بلح هباشاب یطصم جاح رادرفد نالوا شلروب نییعت یظفاحم یګ هنا هحدقا

 شیورد قباس جاحریمو یعاصس لیا جا هاشاب حوصنو یتلابا هندا هاشاب نسح سکر چ یظفاح

  هلاحرت اقاسو یلابا نوزرط هاشاب نطصم هداز نیهاش ندناریمریمو یغاعتس هدکن هاشاب دمع
 . لیعاعما هداز اشاب ىلع وکک ندناریمریم یظفاحم نیتوخ اشاسو یت هنا هاش نالسرا فرصت
 یران رهش رادحس اناسو ۰ ردشارویب هیجوت نو یحنرب نوا كنهدعتلایذ یاس هلاحرت هباشاب
 E كم وقر هام هنسهدېع اغا لیلخ نانلو هرزوا تماقا هدنسهناخدعاقت هج ورب هدول وا

 . ردشفلق تیانعو هیجوت ترازو هر یوک

 هک شدلوا ماهساوهعطاعم و هلاسسرف #

  طابتحالا لحال هعشب ندک دلک بلاغ هندا را قرص د كنديلع تل ود هلیبسح قلوا یداقم رارقس

 3 2 دنس هب رگ "هوق نال وا هردو هدزکدقا كنادعا و 9 درر ؟ نالک هنل وا نا و تص
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SEKاز رک و  

 هرصع نال اس ندرورغو

۱۲۳ 

 لصاح تونل وا و هنن رثبلاط ماهسا هج ور ییللصح نا هدن روش سلاح نانل وا دع هحدقا

 رکر ارق هحرک | یصوصح یک وا قرض هن روما اع ود اضف الا یدل لا ظوح هدللح رب غلابم نال وا ۱

 هلاور تولوا رد یر لس داو تا دل
 ندر و یار یب هنفیدنل و لقگیرلنایفط كربهلوقو نامز دعبول و هجردقتیمیدل وا یلاخ ا

 هل رامتعا ماهسا یریمزا بغ یتالصاح سی رق و ریمزا نانلوا دق صاخ هربظعاردص قرهنلوا لودع

 هربمزا یسهزاح یسهریزج رهشیکیو هسبرف یریمزا رغ تلذک ینللصح ندا یرهنلوا تخورف

 ریهزاو قج ید یمرکی زو سیرفو ۰ یدنلق نییعت صاح ًاددحم هرامظعاردص هرزوا قلوا لدب
 تخورف هننرلبلاط ریرحتلاب یراهماق هلبجرد یطورش نالو ماظن بونل وا رابتعا مهس قم جوا یللا

 هرز وا قه وا جرح هب اع ود روما اضتق الا یدل دست لا زو ید كم ترد نالوا لصاح هدقدنل وا

 ۰ یدنل وا ظفح هدا رض ةئاما

 هک یدنفا هللاءاطع مالسالا خيش تافو لب

 اک اا یصتلانوا كمرکم لاوش هام یدنفا ك هللا ءاطع دجا هدا زر رع مالسالا ِ ۱

 ددل وا سس راضحا هدنڪا راف دص ادالادعب هدنفرمش عماح 2 هرز وا داتعم یزاع هلکعا تاقو

 فراع در هداز ید نالوا فارشالا بیو یرکسعیضاق لیامور اشاسو ۰ یدنل وا نود ه هربظح

 ها فارسا تیاش تونل وا هج ول دیمرلتسا ي فو یلاص ید نوا تم وقر هم هب یدنفا تب

 ۰ -یدنلق هيج وت 4 یدنفا در دیسلا شد ورد ا یسیضاق لوناتسا E یمالاو

 تمدخ ناکهدازهش علعت و تماما ردق هنسرپ یهرکب هدناخ دجلا ناطلس رصع هلا راشم یاقوت

 نالوا نا تاقو نکیا مور ردص هدد ر ز وقط یللا و شکا تزعو فرش تامل هل. سەل لج

 سردم هدنک رات یللا و دل وتم هدنلا وش ی دنس یکیا زوت وا زو كم تولوا یلعوا كن دنفا نج رلادبع

 رو هدنرات اب یو رط و یلوسکو راصطز و .N یلچ جا یرادقم كنس ید نوا قره وا

 هدننحر جوا ا ید شلا ىدا هن ردا لزعلادعب و شل وا یسالم باح هداك رات شع و

 یسیضاق لوبناتسا هلا مدقت هنباب راهاب لاصضعاب هدحوا ناسقط و ماکیهلبا یساضق هکم هدزکسو ماش

 بول وا مالسالا ج هد ابع س ید هنس زوعط ناسفط ویشا ۰ یدنسا وا مور ردص لعفلاب هرکص

 ندهیاسلا تیهام ةهزال هدلاح یعیدل وا باس ندا یوم هندوج و وردندمرب

 ندودنل و یر شم ماعم ردق نوک جوا ا لرهیعا در یهداتعم موسر هلیساصتفا هاحبح نال وا

 رک عضاوتمو ملح مر فصنم ۰ یدلبا تاق و هدقدل وا لاب هب هنصس ید شش ییسهر مص 1 |

 5 یدبآ تافصلاح ود# تاذرپلاع

 زن



Beنا ار تستر ی ۱۳  

 هک لزعكنىدنفا فیظندما لاعردص یادختک ب

 تلود هد هسا لاکر هاها شش صو ص۶ هحوت هدنعح كن دنفا فیظذ دچجا یاعردص یادک

 قلادتک نالوا تل ود لاحر تصانم یا دل ردک دن تیما كتا وذ قوحر شک وا اا هد هبلع

 ته رح ندا روهظ هدنشاب رای وا هداننا و هدلاح یرطدروک هك وج قلخ ییدوعص هن دنسم

 قد ريکدتا نس وشراق هس رو انلعود یدعا ماعلا و شڪ هرابحابم ول وط هلا کف هدنسافطا

 یردب و ندنلادضتک ینوک ىکا كندعقلاید بم هنکیدتا عاقسا یرلترضح مع هاشداپ سلا
 لوا روخاربم E هدازاشاب رګ رادنآ ود قیسا ردص هاب الزع ندنتناما هاسرت جد اغا ےلس حاحا

 یییدل وا ثح عوض وم سانلانیب هدصوصخرب ده یدعش و هنغیدنل و ندري ونیعت باعا كییدبع

 قطصم یهلالو یا هناسرت یدنفا یربخ دو رد ص یادختک ءان هنکو دا یراب رش م ولعم

 طظ وظح ظعا ردص ندنناکرح صع كندنفایرونا یجهرک دن لويو ۰ ی وا بصذ یشابشواح یدتفا
۳ 

 ۳ یدل وا جه رک ذن كوب یدنفا یی ده یمیح هبساح هب زج اهاسهلا لزعیببم هنعیدل وا

 1 یسدنلوا ق كن دنفا كد میها ربا یس مالسالاخیش 2

 فولأم هلببسح ییاصفنا ندتش بولوا رثکقح اول وعابنا كنیدنفاكب مهاربا قبسا مالسالایش

 عوض ود یلود بیاعمو یواسم لڪ" لح ییالوط ندنرفدلوا م ورح نددناوعو ثاوف یرقدل وا

 نالوا تسرپ لابقا هدلاح یتیدلوا تاذرب مظعت ید یسودنک و هن راکذتا ترشابم هک ثح
 دنکیدک هلوا رداص رازو یلقاتوقوطصعب ندتناسل كلرهیعا زارحا ندنطالتخا را راکطاشحا ماطر

 نالوا یراقله را ینوک :یحنزوتط كنهدعتلایذ هلکلک مزال یدیع ندلوبناتسا یافصلاراد ینبم

 : 71 ۰ یدنلوا الجاو فن هیروکنا

 ندتمافا نوک وا ناسکس هام لزعلادعب بولوا نوک جوا ناسکسس یرادیا تحش تدم
 ۰ ردندهب غ تایقافتا یعوقو یسالحاو نن هرکص

 هدن وکربحتا دلکلک مزال یسلوا اونا رکهشوک نامزرب جد تكکب نطصم یرمودحم هدانناو

 | دارا یا زازنحاو تلزع ندطالتخا هلقلخ هلا هدهناحاس یغیدلوا هدقلوا نکاس هلباراحما

 e ۰ یدلروب
 ندتناب وسنع كندنفا كن میها ربا هبلاراشم جد اغادجا یراصحهرف ندنرایشاب قوق یلاع هاک رد

 ۰ یدشلوا بی رغتو ن هراصحهرق نالوا یسأآر طقسم هدووک ذمو قردنل وادع

 SS Is ع ا لاح اغا لع ناب راس نددصا ارو

 هدنقایس تیاکش ضرع ندنلاح وبلو رویقلوا تیاعر هنتحو رويغليب یردق اب وک هدب ور و دوجوو
 ۶ 0 ت ي ا ر ا نر لف كلو رابکو کار

 یدنل وا الحاو قن تسفر رج زفاس ۲



 دیک ۱۷۰ حس

 نالوا عقاو هدنساشاو 4 وست كنیمرح تابت رم قرهلوا یرتا یرلعبنص ءوس كنهب رصم یاما

 انوک بئاصم راچودو نوزحو مورح ندنتراب ز هرعطم ٌهضور هنسو مصم حاج یشان ندنراریصقت
 دم هداز ظع هدنسهنس ید ناسقط هقشب ندقدلوا نورد غاد ه هنس تنطلس هسیاو و نوک

 حالا ریماو یسیلا و ماش اشاب شیورد هداز اشاب نافع ۍسلاو ماش قبسا هلیبسح یتافو كناشاب

 یکلزستردقو یتواخر هده سلا شمروتک توروتوک وا یاش لمم هدنسهنس زکس ناستط قرهلوا

 هءاع تلود یثات ندقلوا تاسنم تبنما نوجما و بئاصم راحود ید کاج ماش هلل

 3 ردشلوا یمظع هار ځدوب نکرروط بوشاغوا هلینامزانم هچګ و هیسور

 زوتط ناسقطزو ك وشا یشاب جهدزم نالوا رومام هلاصبا نرخ تمالس كحاح لود

 هلیساغا هداعسلا راد هدرما لوا دق داتعمر قرهلوا لصاو هتداعسرد هدنلئاوا یلوالا عی ر یسنس

 . نالوا حاطاریماو یسیلاو ماش هدفدنلوا لاوس یلاوحا شیکنوکح كحاح ندنس ودنک بودا تاقالم

 قیرط قرهلوا ندنراثا یکلزستردف هدروما هراداو یتواخرو تهالب اناد كناشاب دمخ شا ر

 ` یسلروق توت و نی7 و یسع نا هده ندعالق نالوا هدنسهباثم کک بولوا عقاو هدج

 یکیدلرب و ناصقن نمرلهرص نابرع جیاشمو رلشعا لت ل بوروا یسایقشا نابرع یني راهعلق
 هی جاا ریما هدلزنمهرهو راشهردنوک رخ هنسیلاها هرونم ةندم ود رانوسلوا لفاف هدلاح

 شقل وا تقرسو بین یژک | كحاح لاوما نغلوا لئام هتحار باوخو لفاغ ندلفاوق لاح بونابق

 نک تع ی دک هدهنتس كح اک تولوا تولس ی رسما لنسهلج هد رط لاح ند گن دلوا

 نالوا ندمزا ول مظعا هدنرلوصو ةف رش ماشو را وتکم هقارطا هلا یتج هوا

 طق دنا ا یا ملاضو فلت راخذ ندنتکرح تقو یب كن هدرجو قم را رداچ

 حاتع هنکرادت هقا هسیک كی یکیا ادقن قمردلاق یاح هددنآ هنس بولوا یراط ترورضو

 رهود ندنفیدل وا شلو هرزوا تلق یتاوقا كرهود نالوا حاج یایاطم هلیبسح یتسخ كناشاب و
 رد روض صا یکرادت هود كی نوا لقا هنس كح هلک بولاق ندلع دعباعف هلکعت ود نوزو فبعض

 زواح ینییدح هلر هدهاشم یتترحو رم كنلاو جد نافرخ دمع نالوا تصرف دص زم ن اب نآ و

 ید او یثان ندکعا جاعزاو لت یتیرلعدآ و مسنعو جارات و اعل یتسحاوت و اج كردا

 حس ی برحو راشملوا یبنم هکعا نطو كرت هرورخلاب افعضو ارتف قرهلوا بولسم تينما

 رر ك < ا قرهلوا هرزوا تموصح هتفرط فرشو تفادص هب هیلع اد

 ثعاب كلاب ع یغلناشب رپ كنسهرباد و یرکسع تلق كجا ا ریما هد هيا شلتا یس هنصوصخ یساذوا

 دم یلک هن راع و صرح تلاحو و بودا ررض لاصیا هجاج یک یراکدتسا هلغلوا یراسح

 یهدزم م وقر ود ردراکرد یرلکچهدا تراسح هداسف هدا ز ندنو هد هيا هنس هللاداعم بولوا
 كنسيلاو ماش هلکا ضرع هنوامه رونعح یني ر رقت ید یساغا هداعسلاراد بودا ریرقت یقاب



 . ندرهداز مظع دوخا و اشا دچا رازح ندنرلردتعم و رشم ڭكماظع یارزو دن 1 رهلک مزال لنع

 ۰ رداص نواه طخ هدناب قفلوا بصن حالا ریماو یسیلاو ماش بونلوا باختنا هلبقافتا هاج یر
 ۰ یدلیا دارا ییربرقت یکلوا هنب هدقدنلوا قاطنتسا و راضحا هبیلاع باب یثاب جهدزم هلغلوا

 یأر هدصوصخ و ندناوذ ضعب نالوا فراع ینلاح كنسبلاوح ماشو فقاو هجاح لاوحاو

 لع كناشاب هلسرقت هراس بابساو یسعنود نویز ككرهودو یسعاب ككرارداچ هدقدلروص هعلاطمو

 هراس هلغلوا روپشمومولعم راشعلانیب یتعاصت هقشب ندنتنکمو تورث كناشاب دجا رازجبولک مزال
 یراتفکو جد دچا باح یراد هنزخ كمرطا میس بود ردراکرد يتقایل هغلجاما ربماو یناجر

 رطخ هيا رونلوا اقا هدنراما اشا شد ورد هنس كحهلک یرابتفم هعب را بهاذم هلرب قیدصت

 ءوقت ییراکدرب و رلاوتف ود زلوا راج تبنما هجاج نالوا تع نع دن لمع هلب راهظحالم ررض و

 ۰ یدتا قیدصت یزوسو ید ۍشاب یهدزمو یدلیا

 بونلوا دقع تروشم سلح هدنغانوق مالسالا میم ینوک ىلا نوا كلوالا عير هيلع ءان
 همالک یدنفا یضیف نایلس هدقدنلوا یآر بلط ندراضح قرنلوا نارد هروک ذم تاص وصخ

  یلصم داده رش تجر هان ندنکل ستردق كنارزو یا ندا كلرازح بودا ترشایم

 قو ید انا نادوبق یدد ردبسانم قفلوآ بصذ اشا لع یاح یلکیاح هدعب بوئلوا ریخأت

 یتیدلوا ایم تام هلج كجاح ریما بودبا هلباق» اشاپ دیجلیلخ مظعا ردص ۰ یدتا ناسا
 تند هناءاو یادنف كنامصم قحا ردق و ساب دص ربخأت «ادهناضمر هکلب و هبحر هدنروص

 هد ودا هظحالم ییکجهدیا باجتا یررضو هدناف هلوقمهن تعصم ربخأتو لیعت الوا هلیبسح یموزا
 3 ی ولوا شا خب لع بوی رادتا نا یدقا سر هدکدید ردلعا هام نا هد
 لکشم یرادت كنها یدنفا رادرفد كحد ردراکرد یکهبتسا هقآ ندرب هلب هدلاحینيدنل وا
 ىلع هکیدید بودا ع ورش دمالک یدنفا مالسالا ج هلکعد ردبم ولعم كسکره لب كنرم و

 هاتمج ینج هبمهلوا نکم تام ارادت هرکص بودا رورم تقو هسلغار هجازقسا نداشاب -

 هاتبج ی هبقسا هناعءا صوصخاب و ردراو عفانم هوجو هدنېجوت كماش هرزو ردنقرب یکرازج

 ۰ ردراکرد تلوپس هګ ريم
 هکعا جور ییاشاب ىلع هنن بودا رادتا هبهضراعم هلدانسا رللاح ضعب هرازج یدنفا یضف

 مورضرا بولوا رکسع ردق كب ید ىلا نالا هدنتیعم كناشاب لع بودا هلاش مظعا ردص

 ندنرارتتساو اَسا هداروا قرلوا هدنسهرادا و فرصت تحت یسیلاوحو نوزپ رطو راصح هرقو

 یلوص و هماش هل رکسع ردق وا هلضف ندنعیدل وا لونأم ىع نع دعاش هلا تفلک رامتخا نکیا ظ وظح

 یروص لوبق مدع ندنفرط اشا ىلع بودا مالک "هداعا یدتفا یضف ناعس هدک دید ردحاتح دتق و

 رارصاو ربج هکیدید مظعا ردص ًاباوج هنسعد نوسنلوا هلماعم هلبا حاطاو رارصا هسرولوا نایامن
 ندنکحهدیا نارد کد حج یوم هلع وق و هناکع هعفد جاقرب جد ها لوبق یچ تراما هلا

 < هدن روهظ اج ربان ا و ی ی ا علاج متن
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2 ۱۲۷ a 

  EEرارصا هدنروص و رواک مزال قلوا یا نکیار ِ ی تالار و یسهراح مس ظا

 ردن دنلسق لاغتشا هتبع ۰

 یناجر كناشاب ىلع هلا ح رجو منم سلوا حالا ریا كلرازج هلا رادنا همالک یخداشاپ نادوبق
 ی فر را ندرازح بودا قردصت 5 ی ہما رود ۰ یدلیا درس تر لیخ هدننع گو

 ر ردص یراب هدن ر وص یییدل وا | اشا لع هل راتهح ییشحو هس وس و كنحاط اما سصم و یشحو ۱ ا

 یرخا ر ذاح و نامز تا نانلو أ روصت هداشاب ىلع هدک دد نوسنلوا بصذ اشاد نکی قیاس

 ناماس بابا روصتام قوف لرارح هل ندن رد مدع ید كناشاب نک تولوا نابمرد اب رب

 ینزجو یلک هلیبس یتنکمو توق طرف كرازج هل هسنلوا ےلست یشحوت كنهکم فب رشو یتورلو
 تولوا شحوتمو رعشتسم امدقم جد ندرلهداز مظعو ٠ ردراکر د یغح هم هلوا مزلتسم یروذحرب

 یدنفا دجا هداز یتفد هدک دل د یدیشماعا روهظ هرکنتسم تلاحر ندنفرط هن نکیا دوعفم یزات و

 تراما و ماش هرازج هللالبع روم ل ردقو تیا ه هیلقع تالاقحا هلوعو توریدسک یزوس

 مالسالاحش قحا یدنروک تقاوم کوب خد هدنسیژک | كراضحو ۰ یدید نوسنلوا هیجوت جا
 رول وا لصاح بولطم هدنروص یکیدلیا لوبق بودبا نایمرد نص وصخ قفل وا حازتسا هلبا اشا ل

 یشلوا بصذ جاطاریما رازج كلهنسو طقف هدنروص یکیدتا افعتسا هلا ههجوم تا راذتعا و
 هدقدنل وا صیفت و ضع هنوبامه باکر تروشم لها ءارا ةصالخ لاحرد هلکعد روئروک بسانم

 قفل وا بص جالا ریما مدقم نآرب ریصملا الیهتست ب ویلوا ندداوم ردنا لوبق رخت جاح روما

 ندنراردتتمو بسانم كماظع یارزو قرهلوا مس ندضغ یصوصخ تاجتاا و حج رو رواک مزال

 ردعقافتا یرابصعا كغلجاخا ریما باشا ىلعو نوسنلوا ضع هلا باتا هغلجاحا ربما یرب

 رسد و یداوب | رذع و یرورم نامز هلیبرقت هفاسم : دعبو رد ۳ ها رابضعب هسخو

 ود یمزلک هرطاخ CE نالوا عقا و ع ا E رب و هنر ندراهداز مظع

 هل س هظحالم تقو توف هدقد_نلوا هلارا ه یدتقا مالسالا ج نواه طخ نالوا رداص
 جاق رب ناه قرەنلوا جګ ندجراخ یلاوحا كراو ا لا نوت نوا او

 باکر هتش یکیدلیا لاسرا هدشوعصم یودا مزال عقاولای كلر و تروص هدنفرظ نوک

 كناشاب یلعو یکیدمهلب ریو رارف هدنروشم سلح هتنراما كرازج هکنوج هدقدنل وا ضع اور

 ند راده کرار هشداو ندنراقلعتم لرلهداز هلتهح ییدلوا هدننعک للع ضعي ید یراما

 هدقدنل وا نایمرد رارکت تیفیک هلغلوا رداص نوامه طخ رار ارکت ود ردیمراو هنسک هدنسیلاوح ماش ۱

 باش كرار بولوا دک مدو یار بحاص كجا ااا یا روا للح ال
 تولوا صحت هودنک هلا یلقع راصحتا جاخ تراما هلیبسح یت کمو توق طرف صوصخابو یت رق ۲

 موزع ا یعیدل وا یتیم هببس رر قردیلوا اس ندضغ ید یرامالک كراندا تفلاح هدص وصخ و ی

 لب رالیلدوب هلغل وا مولعم هسکره یکیدقا روهظ راومهان عضورپ راد هّناسا كدهلآوب ندنسودنکو
 نسح بولوا لئاق نوسلوا كلدنسر ولو هنغلحاخا ربا لرازج و مزلم جد یدنفا یضیف ناک |

 ۱ ۰ یدلاق ضراعم یربغ ندیدنفا 3



 سگ ۱۲۷۸ -

 ا وا هد اد زود دم یو لا ینادخک وف كناتشاب ىلع هدر و
 ۳ ۳ ۲ ع رارا تردد فرا الا فلاح و تقو صوصللا لعو هیات
 روبح هکعا افعتسا دوخاب و هناعتسااب بویم هلوا ردتقم هنسهرادا قلجالا ربما هلسسرقت قلوا هدد
 ۰ یسد زولوا شلوا یداب هرجا كم نالوا مها یلیحت هلتهج یتجهلوا

 کا فول واروک دع یبغرو قوش تانسودنک و لها هفلحاخا رفا كناشاب ناد وق هرکصندنوب

 نالوا راکرد هدنرس هللارازج هقشب ندنفح همه وا یلرع ندقلنادوبق هدانناو ًارظن هلاحو تقو

 قلجاطاربما هاشاب نادوبق ید امدقمو ۰ یدنلوا دارا ینا شحوت لرازج ییالوط ندهسفانم

 ۰ یدیشلوا ربخأتو لر بجوم روذحمو نکیشلروک بسانم
 ۳ ندا و ۰ تا لیم خالا سا هلرارخ یر كالو ا دلم تامدعوپ

 ی هد یاوح تكح هلک هددسا شعال وا دراو یاوج زونه هجرک | تولوا وا راسا امدقم

 و كرازجو ندنغیدل وا هابتشا یب یتجەلوا قفآوم هنر رقت كفوقو باب را راسو كنيشاب
 ۳۱ نت را هد وهم ودنک هلع س نورتو ق روهع كفر هلا تاب هداتاو
 قلحاما ربما هلی دصق تعدخرب + هيلع تلودو نیداضح قرهلوا فرطرب یسهیعاد عافتا هدن رب رح

 ۱ اا هنسادعک نوا قلوا راده هنکرادن هراس تامزاولو راحذو ینبدلوا هدنلط

 هناعا هن وکر ندهیلع تلود نوا 3 روما ادعام ندح رالنک لاوما نالوا نیعم هدلاح یعیدنل وا

 ا كنابرعو یکحهروتک بوروتوک الاسو انمآ یلاعت هلا ةیشع اخو یفحهیلوا هدنسامدتسا

 بونلوا قیلعت هب هیلع تلود دارا ماش سلبارطو یکجهیهردکج ترورض هجاج بورپ و هلبتقو
 دن هح ورشم تایفیک ندنکیدتا ااو ضرع نفیدلوا حردنم یاصوصخ یسشلوا هیجوت هنبسانم

 هلعل وا رداص نواه طخ هدنیاب قفلوا لع هرزوا ررح لاونم هدقدنلوا ضع هوا باکر

 راستخا ینوک یستربا هعج نالوا یسهرغ كنالوالا یداج هرزوا هعدق تداع ءان هنتمها للصم

 ندناریمریم یسادخخک یتلایا ادیصو هاشاب دجا رازج جاح تراماو یتلایا ماش هددوعسم تقو نانلوا
 , یدنل وا هيج وت هیاشاب دادقم ر زو یغلغوبشاب هدرج "لا ماش سلیارط و اشا لس

 ررب یرلتلابا هدیلاوطاوا ےس رل تا ا داخ نالوا ظوخلم هدنغلجاطاربما كلرازج هکنوج

 یورو نض غ هاوخانو ءاوخ كرهد ردو لاحو تقو باحما بودبا رر و ضر هنسیمدآ

 تكنغلغوبشاب هدرح نیغلوا یسهمهاو یسعا صیصخت هنقلخ یسهرادو هنسف ییلاوطوا هلتروصو و

 هباشاب دادقم ررح لاونمرپ قرهنلوا روصت فد هلروذح و هلسهلاحا هرادمان رزور رادنقالایوق

 كن ردب قحا ۰ یدنلق راعشا و ما هب ودنک تمنع هنر وشام توص مدقا نر توت وا هلاحا

 كنسودنک ینب رم هنفیدنلو ندناوذ دوجو بحاص و روهشم ائاذو هنغیدل وا شاک هلق یغلجاطاربما

 كا نوکت یت ا جارما مدع هدنراهنایم قرهلوا شحوتم رازج ندنسلوا یسلاو ماش سلبارط

 قفلوا هیجوت هریزورپ هّلاغلا نومآم یسهرادا هدرج و یكلابا ماش سلبارط هلغمال وا دیعب ندهظحالم

 لوبق یرذع هددسیا شعا نایو حرصت هدنراهمان راذتعا ندا دورو ابقاعتم یتغیدل وا بسانم
 ۲ ۹ e جی 1



 ی ۱۹ 3

 رسا ید دادعم راجان ندنعدل وا شم لوا لاعتسا یک هنتر ومأم تبوص لاحر قرهیغ وا

 ۰ ردشل وا روح دم ۰ رک نەت:

 بول وا ش ك لوا تصد ماتم اق اشا نح ارد نادوبق هلع وق و ل نع EA تم لملخ هدلاح و

 ی كنسودنک لرد رارکت یهمیاس راذعا هل هلناب یکیدتا تکرح نداق دادقم

2 
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 ندنرز وا قا یدلیا عدقت همان دایرف 4 یاقمگاق ماقم هدنص رعم هدافا یفیدل وا لاح و تقو پیمان

 تال هنسو طعف ندنهدل وا راکرد ترصدع هد اس یکیدعتهدنهجوت هنن رکید هلا لیوح وفرص كسلبا رط 1 2

 همانتیلست هنس ودنک ن دیماق اق تناح هدننعه یسعا رادتا ههمزال تمدخ هلیا باهذ هنا را 7

 یلابا ماش سلدبارظ هد ومص تولوا رداص نواب طخ هعطقر هتفب نکیسنغوا راتو رج ق

 مدع قحما تولوا رددت نسح هحرک | یسهلاحا هناشاب دادعم لرەىلرو هنر ندنناقلعتم اشا رازج

 بصنیهدرج كنرب رخآ نوجا كماتا روهمظ هدر هدح قیرط هلغلوا ظوح ید یرلحازما
 رادبد ترضم جد هدکلرتو :دننافلعتم كرار و راکرد روک ذم روذح هدرهداز مظعو و

 . یهدرج روما هدنل وطانا و هنعیدنل و شلروی نیطستو حرد یراغ وا انثتسا كران وب هده> رتنیح هلغل وا ِ

 ا یا رم فرط هسلوا قجهنلوا فیلکت دیک ره تویلوا ارزو ردتقم ههرادا هقح وه

 بولو ایرلشاب لد ورذد هنس جاقرب دل لهداز رو هنغد دل وا ی ولعم كل ود نارا ینح هوا ادل

 : نوزوا نالوا روهشم یدالح و تعاحص# و 9 یطالتخا و حارا نسح هلا یلاها راسو نابرع 3
aEرود اهناما ال وک دحزابکیس هاب هللا لرم خال یییدل روج هبح ول قلنا ری ربع شه نر انا م 2  

uندنروص و بول وا هج وتم ا رازح نعو مارلاو دمعت ن  

 هاغا ها ربا یقلغوبشاب هدرجو یتلابا ماش سلبارط یتیم هنکیدلبا ماهفا و هدافا نغج هل وا و

 هلح رح جاقرب زونه ندنداعسرد e ا روا بناح هلا هبجوت یاریمریم تراب

 د ودعم ندسان داحاو تردق یاشاب مهارا بولوا دراو هتداعسرد اشاب یلع ددج ردص هدقدلرآ
 هدود را و هسلدا رط هبسح قلوا یت مدح هراهداژ طع ۵ دی دما تادم دعشل ندنفیدل و ها ترهشی ص

 2 مر

 هلبا داریاو درس یتیراتجهیلوا یلاخ ندداسفا یب لاوخوا لردبا منم هنشاب یقاط راهداز مظع
 ہدلع یعیدنلوب اشا ےھارہا ا هنکیدتآ ناسصتسا یتروض یا هلاوح آر كرارح تاحهدرج

 یهات ترادص دعا جد هرازح و تولب ات و ل سما هنسس ودنک نوحا یا فو و :

 تولوا یرادش رخ كسودنک هار رګ نالوادراو ل ابارح هو تخت سس تیرا
 هلغغ واابناو ضرع یغنیدلوا راکرد یتفابل +هرادا ییهدرح روما كاا ناعلس نالو یلسد اج الاح

 لاونمرپ اشابدادقمو ۰ یدنلوا هیج وت یناریمریم هاب هنسهدهع اغا نا كور هللاا سلیارط

 راتف رک هب هقناضم هلتهح و و راح ود هب هک فراصم هلیسلوا شعا ا ندنلح و ی ات

eیمن زا هراس ماش هام یوم زا یلروت ناسا سر رس  
 للا لس و اا سار ید 6۱ نوک يا تا ی را

 دادم هرزوا یغیدنلوا نایب هدوراتو نکل ۰ ردشفلوا هیجوت یاس هرصبق هباشاب ناعلس هدا

 نت جک ۶ E وز و اتش تی ی

N IS:4 ۳۳ 3 ها  ٍ 



a ۱۳۰ زن 
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 .یهدننب كس یطصم یردارب كکب ناعلس هداز رابج یلقوازو هلا اشا ىلع موحم یرد كناشاب

 ءو ۵ کیت نحمل وأ 2 ور وم هک ناعلس هلا اشاب دا دهم توادع ندا اک یالوط ندرلارحام

 شبندن راکدرب و للخ هاش كف رطل و | كرد رادتا هتاف یارحا هنهلع یر رب هلب دانسا دار

 هّللادبع رزو هداز مظع یتلابا سا ویس هلا لیوح هنتلابا بلح ییرومام كناشاب دادقم ءرکص یآ یتلا

 ۰ رد وا هح و هباشاب

 4 ناتسرع ثداوح صع

 اا زا ا اا ا تاعالصا اج راطفا وش لاوتر
 : یدو هلغلوا عیاش هدنلالخ یسهنس زوقط ناستط وبشا جد یثداوح یعیدل وا یرلتسن ءوس هه زاج

 كج هیدیک هدنه ندا وروا یرامدقم هکنوج ۰ ردشللا روبح هب هیطابتحا ریبادت ضعب یهیلع تلود

  یاهرفاهلکعا فشک ینلو یورب دما رولا وروا مدقا هنسزو جاقر ندنو بول وا یو مصمقیرط

 ےلاقا لرهلک بودیک هدنه هلا رورم ندنراکوا نمو شبح لحاوسو رابکنز ًارع یزهشالوط
 ۰ ىدا را سو ط رو رلکنا و رکترو هرال رفاو نده دنه

 اود هرزوا كا ضرعت هبهزاج لحاوس هلبرکف تشپعم مراد عیسوت راریکتروپ هدانناوب

 هطابتحا هده ا لح هذکو قدص رخو هجرکا بولوا عیاش اش یرلةدل وا هدکعا ریه و تدر

 ا دنفیدل وا نددمزال یاو ظعشو هاکآ اف و كنرارومامو یکجا تلحاوس هلخاعر

 ع طفح یرهلکماو لاو ن نالوا دحج و اک دلع تلود تولوا عقاو هدننزفروک
 هيلع ماوا هنیدلبلا محشو هنيلاو رصم نوجا ىن ا وو لاو ةا

 هب همرکم کم هلا حاح "هلفاق هللا ءاشنا اشا دجا رازج یسیلاو ماشو ۰ یدنلوا لاسراو رادصا

 بابسا كنهدج هدکلر هلا فوقو بابرا راسو یراترضح فیرشو یسیلاو هدج هدقدلوا دراو

 ا هدنتع نع قارا ا یهمزالربادت ندا اضتقا ِ هرواشم و هرک اذم یتسهظفاح

 نال وا ی یکی ک مزال یماکعسا ندلا رت لر اڪعتسا و و بوط

 ضع ا قیتحش هسلا مزال هن هدعبو لاصیا ههدج هللا زارفا ینیرادقم یعوزل ندناب#*

 ١ ۰ یراق س دب ودنک یب دعا رر و

 هدلاح ییداروک مم كب یربمعت ا بولی هلوا هج ردقو ییاککسا كنهدج م

 ند ودر ا حالا ربعا ررح لاونمر و ییلیاب دعلق قار وط ندیم هرزوا ق دل وا رب عل هرکصادن و

 قافتا قاسکی هلکنا هدهظفاح ماو هباشاب نطصم یسیلاو هدج هدنناب یسقلآ تام یرادقم یموزا

 سن ۰ یدلردنوک تار رګ هن رات رطح فیرش نوحما قلوا

 ِ هنانک رادتم نیفاوا مها یسهظفاحم و ماظن هلیبسح یلالتخا كنەرصب وربندتدمرپ

 ۲ هر یسولسنوق زیلکا ےقم هددرصب امدقم یتیم هنکیدا شلروک مزلا یدوجو هدفرطلوا

 شارو یرلابب شور كی یللا یتحو شغل وا ر نلاسرا و لاا اس ددع ىلا ندمزلکنا

0 



 رایٌش ی رد شک ید هعفدوب بول وا شم کک ندنفرط + ونک هح دقا ,E ۰ ىدا

 رایش رک" هعطق ر و هد رىشات هعطق رب جد هددادعب سه و شا دورو كدقس 2 یکیا رو وا ریبعت

 یاک د هظفاحم سا راهش نالوا دوحوم مولا هلغلوا ی 1 وا E هذفس هعطق جاقر و

 هنرزوا شداوح نیکترو هلغلواحردنم هدناررګ نالوا دراو ندنفرط یسیلاودادغب هرکو یتیدل وا

 . یدلیاص ندهنسح تاقافنا یعوقو انا هلهجو و ندنسلاو دادغب

 8 هیدنه ثداوح ضعب #
 ندلع تل ود وک راسم هدن را هنس ترد ناسقط و ر ناسفط هلهح و زیگیدنا ناب ا

 هناعتسا ند هلع تل ود a ا راسلم ید هدنل الخ یسهنس زوعط ناسعط وہشا ۰ یا هناعتسا |

 ندنغیدنل و لوغشم هلا E ماطر راحو لخاد ح ورشم لاونمر هسیا هيلع تلود بول وا شکا

 كتفك ۰ ردشع وا افتک |هلیمالعتسا نا و دادغب كتشک ندنفیدل وا لمح هب هناعا تلاحتو تقوو"

 : کلوش ۰ رونلوا رادتا هنحاضیاو لیصفت یتآ هجور هلهج و یتیدلوا روطسم هدنخرات فصاو ۰
 نالوا هک اح هدنولفا رابیلم اک هدنلباقم تیدنمس ییعل یس هطآ نالبس عقا و هددنه رګ نده دنه كلام ِ

 ( صامرف تورکشس]هدن دالب رابالمهدمای لا عدقهدن رب رگ نال واد را و هت داعس رد ځ د هعفد و ندنف رطناطاسی ی

 ترضح تثعب مایا هلکمر وک هدنسهعقا ویرف قاعشذا هزم دفا نده وب تب بول وا دنع” وه كلمرب هدنمان

 بودا تحوع هتکلع کالو فرش ها مالتسا فرش ارا ا
 یسهکاح راسلم ن الا ۰ ردشلوا ترخ آراد مزاع هدنکلم مان رافض ند ع دالب مقا و هدهار یاتنا

 تموکح همالسا لها نانلو هدیلاوخوا بولوا ندنسهروو فالخا كنا هتشبا ناطاس یی نالوا

 هدنسهنسیدب ناستطزوب كب نکیا ماس ندلدت و ریغت یراتاید و 09 تكلم ہیک هناو ردا

 و نیدجوم ورود وو ه راه هدنزرهنایم ردق هنسر تودا موش رس شا دن رارزوا

 هناغتسا ند زرنا رمو نالو کد هدم دف دلو

 فلتو عیاض سو قوچ رب ندنیفرط هدنراکدتا هجاېم هن رزوا نيل هقرف هلن رهناعا ران او

 هدنن ورد هلا طبض ادعا ین راهعلق لوب ر بول وا عقاونیع تیاصا دندحوم م مز هرکصخدفدل وا

N TTیتسایشا و لاوما كسان لردبا باکترا یدمع ضقت ترم یکم  

 طی یی زنک او 1 ید هردلف راس كلرەشلەدا ز یرلعبط و صرح هللروصو بودا ِ

 ی داکو 2 جارات و اب ییلاوما ةفاکو دن هعلق نوک حاقر ییاملاراشم هک اح یر لب رگ

 هرا + ندن رام کم و طلت تسد رز را ریلکنا ن ال هدن رکدلیا حامزا هلببلط یثرفا و لردبعا تعانق

 هناعتسا و ند تلود هدن فدا ول هد ر ندا دخا ام اول یاس ناو

 هل رالوا شلوا بلاغ هب ادعا لاس دادما نالوا هدنتف و كن رلترمصضح دارم ناطاس یتحو شلک هد :

 ا دافاو ضرع یفیدلوا رر داو هاا د ا
 ذخا ند يلا راسلم كراولريلكنا قرهنلوا رب رح هنلارق ریکنا ندهنس تئطاس بناح تیفک 3



 طبض 9 1 هعفدوب e دادعا نوا لقت یدنه تک ارلم او عالفو نوصح یراکدلیا

 ۰ رسم لوا ریطسل و E یسع لوا دادرمسا كرل هنیفس یراکدتا

 دا ۰ ردشل وا سلاح هنماقم هدنناف و تنشادنرف بول وا یسهربشم كن هجا ریبع ناطلس نق املا راشم

 هناعا یرح و یر هددسا ربشعا دادغسا ندهبلع تلود فرط هدنراتفو كنسودنک كرکو كنشادنرف

 کر اهلاح ىلع بویه هدنافرب جد  هدنسهدافا هنس ریلکنا هرک و كتشک و تويم نل وا

  تروص كتهناماو دادما لدسح قلوا ندمالسسا لها املا راشم ةكاح طف ٠ ردشملروك نوها

 یدنلق افتکا هلا مالعتسا ندنسیلاو دادغب ود ردیمرا و یناکما ندنکیدتا باح ا ځد قمارا ین

 زر لبه نکل ۰ و هبدج رد رسهراج عقا ولایف هرک و نویلصم . ردررح هد را فصاو ود

 . قافتا لرو ندهلع تلود فرط بولوا یثان ندهلک قازتفا یرللالععصا هل و كن راتموکح

 0 . ضرقنم دالا تاموکح نانلو هدناتسدنه مه یدیلوا شعلوا تمه هلتفو هن رالریدنلو هرزوا

 9 یدیا 9 رو ک رلهدناق لود كو رواوا یدوفن هده دنه راطقا كندلع تلود هدمه و زل وا
1 

 ۳ رول وا تر هژرسهدای ز ی ض وط یالوط ندا یصقت ی هدیاب و رحوم و و مدعم

 16 تافو ضع
 ۱ ن ِ دعا قد و 3 واڪ E هلغلوا توف ندهن اتم 2 هذاعصا تبع یدنفا ك ناعلس اا

 اقتباس E یلوطانا و هکب دجا تعفر سا ب هیدنفا نسح یتناما رفد و هیدنفایضبف

 ۰ ید | وا هح ول هب یدنفا 21 | دعس یروا کر ا كلوي

 رکب هحوق رب زو هدنګ رات زو وا زو ك ك ناعلس موحص هرز وا یر كن دنفا فصاو

 ۳ هل رق ۱ رفت نافز *یداع و E ہل هبسام .فاق وا او هدنکن رات ج وا یللا بودا دل وت ندنلص كناشاب

 الس هننلع لوبلا سلس لصا نع بولو | یشابش واح هه قلراشخا هلا رود یر ب صنم قوج ك

 نالوا مقا و یر ورط یشا ندفق ولو ث تد O نالو عوقو اضتق الا سک هدن وات ناود هلا وا

 رکا هداہجوت بودا لوح هبهانع تلع كردا رګ هیشاشر یازجا یالوط ندلو ساستحا

 عادو یوک مارب قرولو داند رخ ,ls یعیدل و التم هد هبسلا شلوا ی افت هدعل و لوا هان زور

 نیدهسهآ بول | وا راق و تب اصور راد د متتسم و قداص ملسو ملح ۰ یدلبا نو تصنم

 1 ا 6G دنا زعا یدصت لرصا هروما ۵ راکم حا

 نوا ندا ید هنس ول ترصذن لع e نالوا ا هاد ۵ لوت لاوش ید 4س لا نا

 ۰ یدنل وا نود هه دن دحت دن عفاو هدنس وبق هاب بودا تاقو E یک وا

 هدست ِ ۳ ا دا لع حرف نالوا یسناب كن همانا و یظفاحم قجوغوص

 2 هنسهدعاشات ئ یهراعا ۳ هج ور ا هرقنا و یظفاع قحوعوص هلغل وا درا و هن داعس رد

  یدنلق هج ون

 3 رب ی اروا کا ی رشم مالا عوج ك ندنهاوط هزابا و رک رخ اشا ىلع حرف



 احا تا هی نا ۱ رحا هه ردش وا مایا هاکترابز" یسه رب دا ۵ اب ندنافو 0

 ۰ رونلوا ناب ی آ هجور یلاوحا بئارغ كناتسکرجو

 «( ناتسسکرچ عفو کت 3
 حرف یسناب كنسهعلق هباناو یس ونعم جاف كناتسسکرح نالوا یسهعطق مو لوب رب كفاقهوک

 نواه نویلاق قرهنل وا بصذ یظفاح قحوخوص هدنرخآ وایسهنس شب ناسقط زو كی هکرد اشا ىلع

 یمالسا ند هدیلاوح لوا ردق هننرخاوا یسهنس زوقط ناسقط وپشا ۰ یدب اردنوک هیاروا هل ٍض

 دفیلخ نالوا یرلبعرش عوبتهو نت رک وا ییفیدل وا هن تاد و تل ود ه٥ را ۳ لایق هلا رب

 یرظد سوگ هو ا ور تلخ دک ارج لای ررتدهرلوا ۰ رد ۰

 ےک یکیدک | هدیضارا لوا كناشاپ ىلع یرهناراعتتب الص تاورغ یرلکدتاو هناراک ادف تاکرح
 تامدخ عدل زاریاق قاع E RR رگ ۲ دن رد تره سه رس

 ندهلومح داوم هحر یرلارو ندنعیدل وا تام ولعم هل سیم ال هد رط وب هنلمص افت تان سما رو ۶

 ندد لام هسخ رات نفع رظدلوا دو سو ترول ا ر دن تفو هه دلت رد تا
 كنتع عو تیر وماء هفرطل وا كناشاب ىلع یدنفا ماه دمخ یتاک كناشاب ىلع حرف هدلاح یعیدل وا د ودعم

 تمدخ هن جد و كناشاب قطصم هدعب و او لو هدننبععمو تمدخ نکد هتنافو ندشادب

 حرف و هنس هب ر 9 هلتماقا هدفرط لوا ردق هن رفس هرس ور بوئلوا ما دشسا هدنامک

 یهعوکیییدل وا شعاب هلا رر یتامولعم یکیدتا »تی اد هنسهعقا و تاک رح و رب اد كناشات ىلع

 لوی ر هحکرات نف هد لدل و هدنسهاګاتک كان رلترمضح یدنفا كب ت کح فراع قباس مالسالا حس

 یتاحردنم كنهروک ذم عو ن O مدیا رد مدل وا ثالام a هنقد هلت رفظم هنفشک و لح كن هلسم 0

 دوست هد رج دیق کک مش داوم نامش تولوا تڈ و تتر هلمج و قج هلو | دق هو 4

 بونل وا E تیلاسا نامزو نیمز ش واک رخایح هلا E ندنغدلوا شلاق بوتلوا

 هدب ولی رب و تا و قيسا بان ا E هد و قرەنلو 1 هلا ت تام ولعم نانل وا تلخ ندجراخو

 هنلاعا و N كنا ی ندعمرب ًارظف هنغیدل وا حاتحع دل و | غارفا رز یکم لار ندا قیبنا

 هدمالفا رتافدو قرن وا جان و هصالخ هعوجو هتشيا ۰ مرولس هدا یوعد ود مدلوا قفوم

 فرط لواو ندنرهللسر ابفارفح ضعب و ندفارواو روص نالوا ظوفحم هدقاروا هشزخو

 لع حرفو یباقو کناتسک رج" قردان ناصقن لو اند ریو اقا كاسک سس سو
 ۰ ردتجهنل وا نایب هدماتمو یلاوحا كناشاب

 ۱ و كعرق نکل ۰ ىدا هدند هيلع تلود هجرکا ورندلی زویحوا یکیا ناتستبک رج گ

 ی هیلع تلود ه یوط ندغوط ران E ییلاح 1ک رح هلع تل وډ 4 را د

 دیا لا رر هو ارن نرو ی لب دارا یدبا وام
 ed O رج ناغل وا یری رسا



AEهک  

 .ندرلنآ بودا تفلاو شزریمآ ها راراتات هلیبسح قلوا یراباب دوس ییعب یراقلانا ران | ید یراکب
 ندنهدغ وا .بصن ىلاوو طباص ندهلع تلود فرط هن رارزواو ندنغیدل وا یراطالتخا هلمس هعشد

 ۱  هلوساتسا ۰ یدا عدل وا مدآ هعشب ندرارابات هدضرا یور هکلب و زاعاط یلودو ند .

 نکیآ وخ وک ندنرا ا ةسيأ ۍرله راحو هلوک هزابا و شرخ نانل وا تلج ه رال و 5 صم و

 ۰ یدزازمروتک هلی در ِِك کک هنقلخ ل یرفدرا و هلتح یرافدعبح

 لازا هدنلالخ یسهنسرب ناسقط نوجا هظفاحم رات رح و لالتتتسا هرب هظحالم یماحنا تماخو

 لوا توشلهدن ز توادع هدنراش هوک 0 بودا ترشابم هه راح هللا ولهبسور قلارا

 ردرلشمال وا یلاخ نده رام ی ردب .ردق هناو ندتقو

ESیلود هبسور ا دیلع تا ا  Eو ۱ ناب هدینات دلج ی  

 ناد وړق هدنځګ رات یکنا ناسعط بوتل وا بصن یرکسعرس یئاح معرف اشا ىلع اح یلکناح هرزوا

 .هرکصندکدتا رکنل عضو هناا قجوعوص كردیک هیلاوخوا ربارب هلبا اشا نسح یزاغ ای رد

 لاو مارآ نوک چاقرب هلسەناپ قلآ وص هنافس توروق ودرا هنهاکشس یعهعلق قحوغوص

 ا

 كشنرلیوط تكلنش ندنقرط نانلوا ریبعت نوس وج تن هک | ارح لابح نکیآ هدر رکف قلاط ه افص

 هلتارفن واقوط و ءایس رفاو رلکب مان قایحو قاریاجو نوزحو یارک ادم وجران ندیشیا یتسادص
 راشاک هنراتک ودرا قردلوا را وس

 ۳9 کرک روک میکنه ودرا و 2 ا ا ادتا لا كنهسک ارح لئابق هتشيا

 رد و وهو

 9 تاهاکرخو هج توروک هر ندو یراتابق و لاکشا EE هسک ارج لئابق

 ۰ ردرلشلوا ناریح قرەلاط هال ل اد ارا كاهش ¿ نانلو هدودراو

 ۳۱۰ هو نرد دن ر ر اک شاک i هنسابل كنقلخ هلق ع وج هک هل وش

 a هن رلْشاب بوالعاب یزب تلکلموک یکیا هن رز وا هلا حصو هبل رفاو هن ور سس

 5 سرد ,f توردسک ناتفق نوزواو لو هلا فارسا یسابل فاو ا یکاو راشعا راب

 نوتوت كح لب هنل وا ےسقت همدا نوا و راشللا ح رخ هيا هنسهش و هرغز هدانز ندنساپ كن رکروک و

 حاقرو ۰ راشمر و تنی ز هلارزو ےسو ابرهک ر دنا یساج ریسارپ هنشاب تودا طبض مدار یتغوبج

 لک هدن رانهد ود را راقابا ود هد ريخ ب ودا فارسا یابتصم ر دو تاج هل هل وا ی اط نا ۳

 یکیدعروک كنقلخ لئابق قرلوا ندنناعرفتو مزاول كکلیرهش و كتبندم یکكنو راسو بودا

2 

  لوغشم هلا اشا هنابحم و هنارضم بوروک یتالمعو تافلکت یکیدمروتک هنرارطاخ و یکیدقشیاو

 هد دستا سم یرلدادنا و تروص نسح ردقنره توروک ییا یریضعب ندنقلخ ودرا هداننا یراقدل وا

 ندرکدر و ها نوضآ تامروتک هطروع و تروعو هلنظ ریعف ندنغیدل وا سابل متن هدنرارزوا

 يعي ( راشی# ) هرزوا یرلناسلو روغارب هنیمز هللا در هرکصنداشام رفاو بولآ هب رلا یه آ

 2 و



 حابتحا و قیتح موزا كنعاراكفا ا هب هک 2 ۷

 سگ ۱۳۵ بس
 راس یه دا شعا رزعا راستعا ود ردنرابع ندن دعم هح ران ر رنو رار ا 3

LSا و لا ف هدقع و توحاق ندنعدل وا قرغعتسم هنالمک هسا قلح ودرا بول وا  

 نالوا هدودرا نورد هدیکیا تب دک لوا ناھ هل راع | نفت عدل وا لاح یراتاګ و رارف هلت

 ندنرزوا كنقلخ ودرا ییرفاو ندررداج و رسا هجزس سس بوروچ مولط هن راشاب كن رفا و نذرلمدا
 رر هدروک ذم لابج یراردام هک نالوا هدنعز ES م ) و اسم بردا تقفرسو ذخا "

 هلا ردا رهن نایب هلوپ و رایکب روا كنج تولان وا قلخ ودرا ه.راشعا تخورف هنساپ زوک وا

 نری لاک قحا وا ی ولعم كناطراص 2 ه دن 0 ییعبد ] وا د وان یسلیخ ر ر هکر چو ردا

 ۰ ردلوحم هلا هک تاور یراکدلیا لید ہرا ll نر نداراو دم لح هلبا با رغتساو

 ۱ ا هدار وا توش ود ربسآ ید ی رصد ندنعابتا تكناشاب نسح E ابرد نادوبق هدماکتهوپ

 كنسلاها ورند رلهنس ردوو ۵ لب ۳ لدل وا یسهجرا كلوبر كن هیلع تل ود تالاع نایب ,

 هلت و هيلع تل ود هکنوح هددسدا رون روکح بیخ صار کک بویارآو ىا اک

 دص شت و شیتفت یس ەش وکره كنكلاسملا ةف تللاع ندنغیدل وا شا a ھدنف رظ ا هر ندر ۳

 : ندنعدل وا ید یا ہتحا یس قلوا هد هبافک هح رد یدهد یک و هوو تویلوا توو یرلادتا

 ردو قوجط یکكنو ندنهیداغ وا هک م لئاوع قوچكی تق و تف و یرلهرکص و

 یدافدیللص و هدهدم تالا نال هعوقو هدنرفس يا ناک هاو ۰ یشا سا

 هسلا ا سح 4 هیلع 5 2

 یتلناح عرف یسلاوح ناتسک رج قالاس لاونمر هکی دلاق ۰ یدلشاب هغ وا راکفا فرص هرلارو

 ۰ یدرزلیا وک ج یلاوحا لرلارو هی وط ند ع وط هلع تل ود ندنعددل و ۱ د ودوم ندنفح اول 1 7

 ِح
 هلکج نددیلعتا ود یرصتر ز هرز وا قلو ۱ تال مس ادا یتموکح عرق هدنس هطاصم هج راسق ا

 o یدلاق ناعلرب تكحهدا ی عصو وام وام كعشل ند ونيس هلا یاک ردن هد ر

 و هلال و یلاخ ندکما قوس رکبع هنیرقرط نایوق و نامط و عرف ولهیسمور ِ
 ۲ ناتسسک رج ۰ یدلشاب هفغوا فوخچدندنفرط لوطا ا لااا دهلزاردتسد هسرظ رط ناتسحر او
 قیاسلا ونهر اشا ناد وبق هلا اشا ىلع کک ق راقج هبا رب هل هدلاحیرافدنل وا هب رت ولج هسلا قلخ

 ا عرق م ۵ ندنراددل وا سا اما و ضرع هتل ود رد eT هدنسهنس کا ناسعط

 یراعا هر هرز وا قالوا د دس دس رپ ور و E زط یلوطانا 0 و ی وا داحالد ۳ 2

 الكولا ند COS SAE شد ناسعط هلتهح ید لوا ج را لس RN ناکرا ی بعد 3 ا

 یلساط ی ناب كس نا 0 دی زا ربغ هدنلئابق ۵ رک ارح عقاولا ق هدودنل وا ا رڪڪ

 یشح وو یعاط راد و )روت و قحا بول و | دوح وم ناردا رار هب رص و برح شا

 هذه ةلاخا نيغلوا قلخر راب یالسا ند .تانسحو نعاط یداگع تلرود هدلاح کرد وا رطعدآ 3

 4 طح لابح وبشا نالوا ۵ لمس هل نم ۳ د یکن ند راک او اعزو اما و ناربم ریم و ارزو 23

a 
 راع ك كح هل هك | ریه و د هب هیلع فن ۳ هلا هب ردا دن یه 0 اوقاو و قجودوا ابو تب



E ۱۳و E 

 ورڼدنرغص نس كناشاب یدبع هج وق اته یب رزو هدهرص یتیدنلوا راکفا راکر “رادا ود ردراو
 قجرازا و یغاطابابو يچل وطو لیعاتعما بونلوا مادخسا هدنتهدخ یتباتک ناود هدنس هراد

 هنفرط لوبناتساو موجه هنرزوا فیرش غاس هدینعنو الیتسا و ذخا ولهیس ور یرالح مان دهازوقو

 نیدحوم تازغو برطضم مرکا رادرس هدعاکنه یکیدلیا قیبضت و حطق یرگو درک كحیدیک

 تاب هیت و تادحا وو ولا د لر قدنخ هنفارطا یی هدناوا یرتدلوا ردکمو سوم
 ۰ هعف د دهن و ا EE مات تسک اشاب یدبع هل ريب دن كنا رح وم و مدعم ۳ ىلع حرف نالوا

 هلال وا قرصتمیلیاهجوقالاحو ردمدآرپ نیکو لاح بحاصو دامن شیوردو ۰ردشلو رفظ هنس ودع
 هلآ داتا یر وص قیع وا هلا وحاک نشكو لح تکلاغو وید ردیلها ماع كنار وا هتشا ۰ ردهددیسذا

 ا همان اات هب هیلع رد هلی رام دا رفن جاقرب نوح“ رک اذم ص وصخ ضعي هلغل وا رم هک را رف

 هدقدنل وا ما یرادحات تولطم نوک هصاح لوک ار وک ذم ص وصخ هدکدلک ب ول وا

 ۰ یدلبا نابمرد ین ساشا ولاک | كلئاس و نالوا مزالاکو جد اشا لع

 رده لپ رب یلوبق یکیا كجو ندنسهلف زق رب ناسنلوا ربعت یسهعلق قجوغوص : هک هوش
 ۱ هراودنک جد ا را ا ترد رکی عج ندّوم و ماما و رفت واغا دوح وم هدش ورد و

 لاک یرلتف وت هدار وا هد ودا تعانق هتنانیبعت قد نالیر و هعفدر هدهنس هلا هفیظ و نان وا نیبعت

 هدئناب و واع هدنروص و ۰ رد دن دل وا لاحت یراتکرح و لفن هباحرب دخ یرال وا لاحت ی ند رل رفق

 اضرف بولوا حاتح هنساشنا هلشق اددحو یارسرب الوا بوحا یراتماقا كنهن رکسع فونص نالوا

 ی

 2 ندهلع رد 4 وط و و ا راک فاو و لو ۱ را نوهناقا 2 رفت كيب

 نون رد نوجا و ؟ ات تل هنسرپ كل رفت كبو هغغ و ا هغح وغ وص هر هعلابم ند ونیس و

 قل بول وا كال ییلعت تئارح و تعارز نوحا اشاو هدأت 1 هب ولطم تمدخو قددو زوط

 لا تفحزو ندا هيج ندنشدل وا نمرکد نوحا كعتوک وا نوا هدار وا و هکلر و یادغب رادقع رب

 ۱ ۰ ندنفیدل وا 4ناحت هبح و توطرار هسلا هد س دعلق قحوعوص ۳ ۰ ردحاتع هکعا اطعا عراد

 جاقرو ی وط تعرس ىلعا هعطق قلا هللا یهاطرهو ینام# نر و ی یسه رع هناحهبج

 بیا و دف وک و 1 دم زاق كم یکیاو یس هفلق ی۶ رس اا رف ر و هرج و نواه هلا زعلأب دعطق

 ۳۳ ۱, ی راودو راض رادقلا مولسو هکلرو ندارخا لاخو ندهناع هج هراس تامعو

 Ê یر نوحا قلوا ب ت هروک كم موق قحا تولوا د وج وم مدآ قحول وا قیفرو را

 ولیماسا رفن كن ندنفارطا بونیس و هزرک و هیساماو ساویسو تاقوت هدنوص و ۰ رواک مزال یلاسرا

 a فهم وام تدر هلا روتا
 رو 0 ا ا دو ییدوات تولک مزالقفلوا نیبعت لکو یتشاخا:یرصکیرب

 نایلس یرک رابتخا ندنراروشس هصاخو قارویب ماعنا هما بسح هقآ یمرکی زوب هلبا قلیشاب

 ةداع نوڪر و تانییعت هرکسع كح هلک ندارو هلا مرکسع نالوا دوجومالاح بول وا یتیما انباغا
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 چ ۱

 یتناما لر ٠ تیانع عبار رولک مزال كلر وها هقشب ید نوجماكنوب قرهنلف ییرومأم هوالع جد

 هرلنلک هزغرط هرزوا یموهف ( ناسحالا دببع ناسنالا ) لوصولا دعب هدوصتم بوص هللا یراب
 قفاوم هنراجا رم نوجا یراب واق بلج هلغمالوا یر رابتعا ه هما بولک مزال قفل وا شزاو

 ساب رکو یکنفت هزابا هقاق مسو نوتلآو ی رانا یرادسقم یعوزا ندنکج هلک مزال كلر و هده
 قارطو هنکاو یتسکو یزرتو و مشو نایت و نیشمو یسهععب قیدالو یساغو ابو

 اسماح ۰ رولک مزال قم وا اطعا هزفرطو هعیابم ند ربم بناح ی اط قاقاچو ینو شروق قوبچو

 ندیلعرد قحا ۰ ردادف هدل و وب یسهلج تول وا شلنار و هاش دنا وام هیاس مراور هلتاب ۳

 هدنروصو ۰ ردعاشح هکنر و بویفلا هراب رب :ندهنسک ردق هروما ماتا ندنا مکیالیا رکتلاف
 م

E. 
DEER 

 لسو ه رکسع تلخ و قفل تیانع د 1 هسک زویشب ندهرعام ةن زخ اب ندمدوجوم :

n:قلروب ناسحا صاح یعلهدو و راصبم وط و قله را هج ور یغاهس هرعت نوجا قل وا لو  

 هطفن هدن ورد كتراشا ° وبشا نانل وا ما هنارب رک یالاب هدیکیدلیا دعو ر عفر هب دیلع تلودو

 هطقن و قفل واعفد نوسل وا هسا رولوا مکره یلعاحهلا قیرطرب بویفلوا هدعاس هدلاح یتیدلوا

 تایم راد ناو تولد ر اسقاتس ۶ رونلوا وا ی هام هدلاح یقیدلوا

E 2٠ نویلق رببک هعطقر ندهرماع د وجود نوا یلیمح كنایاده و هناخ هبچ و  

 بلا هرناک مزالو قفل وا باکرا هلا یزوط یغایا هدنآ مکیدلک هلبا مرکسع قرهلوا هدامآ نه ۱
 ۰ یدد ا e قف هو هعلابم هع وتم ج, نوحا 2

 و شبا 1 ظذ دننادافآوب هدکدرب و ےن هن رب رقت هلا طسا یتامدتمو اشا اب و

 یکلیکب رلکب للیامور هدنلالخ یسهنسشپ ناسفط قره رو نازرا هدعاسم هنالوئسم وبشا نیغ ل

 نزیلق هعطفر نادندوخوم هرهامشتاس رز ناه تولی روب نسو تصن لف ی د ا
 . یدلدنا داناو هدنغیجا زوتکب هل رب ریه

Eنو رق ًارخومو ندنرالیتسا یرایاطرابق لر اول هیس ور یماسور 3 هزابا هکنوچو  

 یراهرادا زکر مو ندنرلکدلیا مزج یتکجهلک هنب راودنک تب ون قرهلوا هبنتم ندنراطا هن رافرط
 ند ضغوط كنەيلع تلود نالوا یرالصاو یعرش عومتم ندن رقدل وا :لصفنم ندنوکح ع رق نالوا 0

 هدلالخوب هلب رالوا شمالشاب هکمعا ددرت + هیلعرد هلیتروص اضلا هنتسارحو ظفح یاس ه یرغوط
 رازعا هنب رایضعب ندلئابق یاسورو كب نسحو تك یارک دمت یلغوا ناز نالوا شک هنداعسرد .

 لوا كده وا لصا و هفج ویو اشا لع حرفو هداعا هن رتکلم ًابیطم قرهشلوا مانحاو

 ۰ .یدلروب شرابس کیا کد ید لاو

 قلزارد تسد هنسیلاوح ناتسسکر ج هدعب هد ودا طبص یع رق هدماکنهو هسلا ا ۰

 هتااکش ندکب یا ۰ هتاداسف یارج a هنن یادت وپ كنهيلع تلود ندنراقدنلو هدنسن كع

 . یدیشم وا هدیناثدلج ی ی
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 دز ۱ را دو

 ارفن رپ نالاق قاب بودا ناح ملست هدن را هن اح توج ندعوج تلعو

 ۲ ِ ا TT هدنګاهنکتر e نوا نال وا

 1 رارکتو TS دق رط ند هبنعس و 27 زر نالوا

 دینار ی ی هدراهسا ناحءاهدز ا ۵ کک هدن راکدتا 2 تا

oSك و و ریلی ات ره ریدتا لوانت رب نرع نان ور وج  eا  

 امدآ رفاوجد ندلئابق هدقلا راوب رایدتا ها هد هعلق ید رناو ح ورح هلیعف رتاعقر

 هارجا یار ا وک E یتعب ( وسباغاط وسباشوخ ) هرزوا

 E ناو و نا فرح عوج ود ردتصرف تق و مامت هدنساننا

 + را هراهرابعب e شارف ریسا ندنرلنک اس هعلق 2 ول وا ست ید اشا هدلاح و

 یوقرم جود هلی را | رابخا 4ب دک کیا شا یربلقع كرهدنا ماعط ماعطا رامدآ نا نل وا

 ل وس تووص و TT 2 لئابق 2 هر به هنن روضح



 13 سو ك ا -
 1 نآرف هدننیعع زام یسهلج بوت لوا ا

 دسیا هدهبر یعنف و ت
 ندتعج در ندا هدناهذو بابا وو

 ا قمل وا یلست بویعروط وشراق مدآ
 ندنوبو متسود من نس نرفآ بویاروهت هدکدلک مدآ
 ود کک او تور و هده E راس

 i 1 در را جد کک 9 نام

 هداقا ود رداوص ار كرا لع رزوا E وبښآ

3 

 هلرب هیصوت یتسماعا E روش نالوا معتاو زن

 e نرولیصم ِ مکو یکج هر کج تماخ

 كف ز + وا مامت تولخ هلی هدف ا

 34 یرلفدنل ! وا هدقج وغ وص كن 1

 ۱ النسا یامطو رد ول هیسور نکیا 3 ی ۳ ۰

 را

 ارد هکضرح تک دایآ ندلئابق یارغا هرزوا تداع ندنشدل وا ان را

 یتخورف كتا وهدرخ یکیدلبهدنا بلج ندنداعسرد 9 قریفوا هل

 ( یضاش ر نوحا یراضحا ج هباشاب ىلع یعیدل وا

 لراتخا رک دلا فلاس یربرقت لاوسلایدل یریهست تر كلئابق نم 0 ا ۱

 یا تعلخ هلا یغحهنلوا مادمسا هدنتهدخ قلناجرت لب دیع وو دعو هلکک ۳

 و ی رام ناو عرق ۴ تب هدل ابح نوردو ی : ٠ اب

 ندهزانا .رزوا نوا کک دوم ندیم هرکیو ییلاسیعو ودنک لرد ِ دا ۵

 ٠ هکنوجو یدنلوا ما كلرو ینایعت ككاو تا ا ندل

 و ر قانوط هن ر ره ندنرفدلوا

 تافتلا هلمج وو دنس هلج اشا ىلع و بو الشاب ا کک هغجو



E. e (4 
 ٠ زم قوح هللا ءاشنا د هرانلوا یساغا هیاطو نذومو ماماو بیطخ هدتالو لصالافو راتانعو

 ا د اح 0 تویلبا رتیلمت ود,رکسرونلوا مادضتشا هدرکرتمدخ یعسا هلن
 . یحاص تجرمو ند قرهلوا دازآ ندنلافس یرلکدکج هدنشاب راغاطو ندتتشمو نحس یراقدلوا

  هلتجووب ۰ ریدل وا ردیارار کت نساعد ییقفوم كناشاب یلعو راشبتسا ود یدلو توق نیدو یدلک

 تادحا هدنلخاد و 9 كن هعلق هدنفرظ هلیلق تدم قرەنلوا ناکسا نیرحناپم نالوا ع ندفارطا

 ,  یدلوا روب لح هناوسن تتوتبب بولوط رال نانلوا
hs 1 

 هە قجوغوص لاود بینر

 هد دعاق جراح نوک یکنرابونل وا هش ندهشحا هنس هلج كقلخ نانلو هدنن ورم و نورد كن هعلق

9 
 نوردو رارادقوح رمالاتسحم . یدنلوا صا 0 هناود هدنهاکشس یسهعنچ رادهن زخ

 كياد كم م یراغا نوریب و نارانات و ناماوقو یعکنفتو لدو یراغا نوردناو یرازهم نوربب و
 3 هدنراقدل وا ا بوالغاب فص هقشب هقشب بواک هموق م لح یعابا كعابا تعي یرلوو زاغآو

 ۱ زکی رانل وا تبشاب هلع مرارادافوو رادافف ےن مب یا بودا زاجا هعطن هنارزوو هاش اشا یلع جرف

 زءدنفا مالسلا و ةولصلا هيلع نینسطادج و نیلقللالوسر ٠ زکس مدالوا زک اذعامو ےشادنرق ةققح

 یرهسک هچت نالوا ش شلاق هدنلظ بح هدتلاهج ماع بولوا توعبم نجرلالبق نم یراترضح

 e هلردبا ادف ینیرناح و لام تقولوا ۰ ردشغنا صالخ ندخزود خ زرب هلبا داشراو توعد
 ۱ | بودا اد رد نوسلوا یسارو هونشوخ اا هقدنلوا دان یراضش مسا كمارک باصصا ندا

 .  قوچ هتح بانج ۰ ردلکد حاتح هنایو ررقت زځیدلوا | هدکعا یتعو اجر نیراتعافش هدازج زور

 وو مزب ینیلکت ناعاو ند بولیردنوک ندهیلعتلود فرطرازب ید هلابجوب کن وسلوارکش
 ۱۳۳۱ را ار ترخا دات رب دوضتم ندکلک هلاموش یدلیا تباصا هزکعلرادا كزسو

 1 شادرق هلا کک هکنوحو ردمزال قفل و یلکرادت اعاد ندنغیدل وا مولعمان تقو زیکجدیک طقف

 كنا ماقهاو تقد مزکعلجرخ و هزکناسوبلعو تالوک ا كزکیرره مدلوا لغواو اب هلا زکیکو
 هددمعلا بیرث هدارو قح بانج ردزکتمذ ٌهبجاو زکعا تمدخ هرزوا تقادص ځد كزساما ردجرو

 " یار رک او ردرهاظ یتحهلوا روحأم هدنرخآ جد کی را وا توف ردرداق هکعا دارمرب یرک هلج

 E E ر ندنفص ید ناه هسا نده مز یعنقو هسارا و كحهدا تفلاحم هع صا نعي هم رییدت و

 د ار شاپ مدنقا هدکدشا باظخ رز رر هفصره ود
 ا ا زا رابتخا ینلراکتمدخ هدربغاط لوق روق هلو كرهک 5 دو یوما

 ۱ ی نشت ند ت ةا یس لا لر ۱ هللا قلقلات نابرعو حاتحو

 نکرد ر انحفا وید قدنلوا لاخدا هنسهرعز رلتلوا لوبقم هدقلراکتمدخ رازپو زرلیا هذاعتساو رافغتسا
 2 ۰ رایدلیا دایرف كرەىد زکسرودا ناحعا بول وا رک هش ند زونه

 اقا ۱ یک اسا بولیروتک جاق ربو ماعنا هعطقرب هی رونعح كناشاب ا
E REET EER ERS ۱ 
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 سا f ۱:۱ ین

 یشاب لد نالوا شف وا نالا اخ یردتل وا بک اصن مار نر
 یدعش هرز وا كجا ارو ناحو شاب هدنل و مدنفا تو وق هن رز وا ماعذاو فس نرالا افا نسح یاح

 عوجر هلا قیرطرپ ندمزوسورک | رددهاش مدآ ردقو و اع قالخ بانج مدر و رارقاو مدلیا نيم ی

 كنصره هدمب ۰ یدلیا نیم ود رنوسروا یغ و هلصلفو بولوا یاوعد اکب یسهلج عمرا

 ۰ ۰ رایدلیا ناعو دمع هلجوو رردرپ کک کرس
 باطخ هن راراس ایات و هنرلاغا نوردنا ادتا هلر ترشابم هناهبش و حاصت اشا . ىلع هر کصادنو ۱

 نالیو زکیدنا یسهلمایعم شادنرف هزکی ر رب و زکیمرآ ندزکناب يرزکرحالس و رج بودا
 هدناحما بویقسا هراب رب ندهسک و زکسهارپ دن یزامن تقوربو زکسلنا هطاول و انزو زکسلتوس

 او زکیم راقیح هسّنط ندهطوا یزوس NET ا ور کو هک نا

 ذخا ا وا رکود یزگبرب 1 9 یر اا | هنسهلج

 هدنن امم | وفع e را 1 تکرح 1 ا

 نایب و ےرصت ینیراکدتا لوبق ینایلتلو حاصنوب یسهلجج هدکدید ردکرک هسنلوا بدتر یمازج
 تالئاش 8 تام یر هدول ۰, ٠ ارو ماتخ هلا هکاف هل ردا ادا هنس هلج جد اشا هلبراعا <

 ۰ یدنل وا ت رشا هنن ری 0

 e ا ٣ E تاج تانسهلمسش خیسداش و 7

 ندعنتص ره قیاس لاونمرب هرز وا قلوا ا رادم هل وعد هند یئابق نال وا تعط یلایج ی 3

 دنا لئابق ادا هلیسهطساو اجرت اشاب ییع ح رف یشان ندهوا مزال كعا برقت قرولا ره

eنادنر 5 ىلىق ما ندنمعت ى: وق و | رهاظ یتفادصو  eتفع كلکد نسح  

 هرکصندقد ردشل رارف 9 هل واقلاب نص وصح وز و دعع هب ودید ۲ سەر 17 نالوا فورعم هلا وا

 ینیراتآو یعابنا عوج هرزوا لئابق تداعو ملست هکبادنتک ینلعو لبط هدد وعسم موب نانلوا نییعت

 یایو كنفت نالوا بترو دوجوم هددشزخ نوجا لئاسقو نیب زن هللا دیدج نیزو دیچ سابل
 ا ندنربعضلا نام بودا لسک ایشا هب ع جاقرب ندنعاونازب و شاقو نادالف و نادت و نشم و

 هللا تالرب و تبانا هدناود رکذلافلاسو نیعتو بصن یرادهنارخ لو یني رب ندنراغا نوردنا

 قل زق دوصتم بودبا ناوید رارکت هدعادو مایا هنتلخ وبق نالوا شنا تعب و دمعت هکعا كلود

 ۰ قداصت هدم رط لالخ دیعب لیم رب ندهعلق یدعا ۰ N لکوک هدننمط ریست لئابق هکلب ۰ رداکد 7

 سس رب و تلطالب كسا روت یقه ر ھ ند زکد وج ود د او نا یر ندلئاہف و ۱ ی

 نالوا هدزک رادب ھ۵ زکب رب ره و بويدا هاادهو باطع یکجهرب و ندندوجوم دن « زح اکیا ارتک و

 و زف و تروع هد رله رف زکشدل وا فا تامم ندن وراب و نوشروفو هنکاو قارط و لوسک و

 هرز وا یقیدنل وا هلن امدقمو زمه دنا تبع راهظا تور و بلط الب نو لوا هنک ارر هنابص ۳



  هشمک بول وا هاکآ ندتلفغ وب هدتق و نی دل اءاشنا جد هدقلار | اردا شک e رهم ود ر

 ۳ NS هل رظن شادنرف و هربشم و هدلا و هن الع وا و روو تروع هد را هب رق نانلوا تنو

 ۳ را رمظم هد هب ريخ 1 هل زار را هروکشم ا یوبد هلا

 : ۰ یدل راتیج هلو رکسعهلبا یالآ تت ف تودآ عادو هلا ناو دن را رکتود نیس دنا

 1 - اطعا رل هیطع كش ادکو یاب راه رق r تولوق هل تلاک و تاراد وه دید گكناشا كرادضتک

 ۳ اا نور رسا ناوارف یابادهلالن دصلاح ید ینیرره ندهاتاو ناسجاو
 رها مای هجلوب ا س رولل وارعت ( قیریفشیق ) هرزوا یتداع لئابق یوا ترس

 ۳ E نشومرز زولصم ندکی ندراسپ ونیب بولوا راوس بقعرد رانلوآ یعومسم
 ۰ ریدلوا لصاو ه ولطم لح هلا ناوارف رکاسع یرهلوا عج یغاقوطو

 ها ا دندآكب : یکیارب هوا كينسح یراردب ناق هرزوالئابق میدتس نییآ و عدق یلماعت

 شا هئو كلرادت كناو یزوقو نوبقرفاو ندنفیدلوا یرارابتعا هنلواتت هپسو هدامآ هرم وهزو

 ۰ راپ وط نوکره وللثم دبع اتداعو نازورف راهلعشم بونلوا تفایض هصک جوانوک جوایبم هنفیدلوا
 ۱. تعاج و ناذا تا رقەد ودرا راسو نيم نوګایدمع ند یالعا و نالعا یامداشو ر و ره

 اود شر هال انروسو لبط بی رق نالا ےظع نر : توالت هدنشع ةولص یاداهللا

 .. یرانورد N رهام لصانع هدنراکدلیا هدهاشم یرابک و راغص كلئابق یتغیدنل وا

 # قحاو ۰ رشا تبحم و لیمهمالسا نیدوتعیبط لپ و نامه قره وط بولوط هلا هدم تبناحور
 هدنتروص ناشی ورد دیحوت بول آ 4 هتروا یني رازق سکرح نالوا لخاد هتیعجو هرزوا یرلتداع

 ود( هدارا وهدارا و ( رازق هر كا زواصم نت هدا رفنو اشنا تامل یرل عاش هرزوا ی راناس ۳

 1 . هدهبعلمو ی داغا دت ناج رت رک ذلافلاس یساغایدک ندرس شمراران وا ردا ادص و توص راهظا

 ا ا و ر د د( لشو و ( شاطصوتح ) بودا یلزاابیمب ( یلدا

 ۰ ردا مانشد ود ر کسرولوا لج

 ي ا س هدکدلک مزال تدوع بولوا مات زووس تفایض ماا کاو
 . سکرجو یظفاحم یسهعلف قجوغوص ولتانع ولتلود بوب وف هنادیم یتسهلج كنابشا رک ذلافلاس

 كنب راترضح هانیلاع هاشداب ولت ردق ولتکوشو یطباضو یلاو كنب راهلبق حاخوطن و خزاباو هزاباو

 .٠ تیانعولاسرا كالیدعت هن رلاب رقا یسهلبق محسباش كنب راترضح ِ حرفم رت لاو یر و

 ی ولطم هلی لوبفو ذخا ردضوفء هن راردب نیاقییسعت ردبناغمرا ین ل ) ردبساق واص ( یراقدروب

 ا هلتننونع لاک دکب ردنباق نکا هدافا هل يس هطساو ناجرت ودنوسلیا یسقت هرزوا
 یثرب كلی رو اکا بولاق حراخ رفنر طقف شا یاب شادرق بودا فص فص یلئابق كردبا

 ۱ ها یک خالق فر بورپ و هفب رح یتخایلق الطم ا کد

6 



 ر ت ۱۵۳

 م دمت هلمح وو هن رز وآ یراسف ا هد راقت هل و هدلاح یرافدل وا دوم ندهلج هایس و احا ۹

 عیطم هن رله جد قلخ لئابق ندنراکد لکه دا مچ رو
 1 ۰ رد راشلک هل وا داقنمو

 رحاق و ك ف رانا هن راثاب ندلئابق هدلحا امو لزانم جد عابنا نالوا د وح وم هد ودرا و

 روع“ هک هل وش بودا ملست هن رللا نامه هسیا ی ه ره ندهریاسو ندطاس و سابل و" تخرو ۱

 راحل وک قرەلاق نایرع هدنروغوا یساضر لیصحت كن ریدتفا رلاغا نالوا ن نم هلا باج و

 ی رایلاع روظنم لزمدنفا اشا زلاحو هللا ءاشنا هدلاح یرلکدنود هناول شعوب وص هر

 لاحو ۰ ریدبا نونع و فاص یسهلج هللا بلق حرف ود زرولول رمظم رزم شیاتس هدقدل و

 لرهلیکج راقاقوس هنفارطا یسوبق مرح هدنسهناخ كاکب ردب نیاق بولوا مات روس منام هرزوا

 هب عو عض و هلا ریبکت تا هر نالوا روتسم هدنکش یجوق و ِك خا سورع هلدنفرعم یراهرجم

 تخادنا بوط ردق قرف تونلوا تراشا هت ریوط تعرس هدا یکیدلبا تکرح هوطخر ندنر |

 وه یان روس و لبط بوالغاب یالا خاط مخاط هب رکسع فانصا هلرپ تدوع هرکص ندقدنلوا :

 راپوط رفاو ندنراوراب و حرب كنهعلق ا وم هنسهعاف قجوغوص قردنلاچ رورسو برط
 رتعلخ هنر رهو امد هنعانا هلج بوردلاق لا اشا یلع هدن راکدلیا لاصدا هر و یسوع قرهلیآ ۳

 ً ردشلدبا رکعت و باج یس هلببق € ا هلتر وصوب شان انکا ۱

a 9را  

 لیصعت خد هراس لئابق وبلثم یغیدنلوا رهو باج یسهلبف حیسااش حورش لاوشر

 ودنک ینراصم بودا راضحا یتقلخ یس راد هلج اشاب ىلع نیفلوا ندلاح ةمزال برق هلحا

 اره توش روکش و ناجیرتو بزروک یوق لل ۱
 رو لورود تو هل تا یی وتو و لا زق ندهلسق رر نسل رب ره رەنا

 ہہ

 زواج یلادتعاو نسح دح هګریک هنشاب یدب رزف هدارو و ردراو یرللاقحا كنا قلزابهلیح

 تقو نوجما كمالک تظلغو للخ هنرطادنا نسحو رارویکچ ن ا كماعا

 بوی روتا هلاینافرو و كشود نوجا یردوجو *یسردنتو ررویمردشا لوانت نان هج و

 شرورپ راهل وا نکا دیلقت هکلب دن راک نالوا دعح و نیکشم فی رو

 شور هلو هلص وصخ ۰ ردلاح صا قجوق ییناسموم توروتک او قلو هدایند وش رازب کت

 هح زف صم هله ۰ رولب هلوا رص لم هدر هراز .قلا و تار ی را وطا و نسحو یتیراتف

 نبع تا در ی 4 كو e رم دنفا 9 اشا U 3 هح زم

 دس زل وا جت ریچریسا ارز نمهلوا هلیهدنرازاب رسا قلرازاب و زلوا شیر و ا العا ندقلا زق

 نالوا تالام هو ی ۳ یروح و لات هد دارو نانل وا تم و یس ردق و دن رادوج و



B-و ۱و  
 1 هرز وا ِِ ا o دنا لئابق در درب هاب رلع | ناب و ضرع ا یب رعج هل وا

 4 کیدا تار ومعم بسک كانجوعوص و

 ات e نڪو هد زکو لسمو لم E س ندرلقاع نال وا شک وا بالر ندىلوطانا

 0 ترشامم هْغل راقیح هلحاس هلا رالادنص ھن رلک دلبا رک عضو هامل قحوعوص هلا ا یراروالد

 قرنل وا سابلا رلتعلخ رار ادقاریب و ااو را راپوط ندراهیاط ه3 دقح لادنصره تونل وا

 ۰ یدنل وا نالعاو العا هلع تل ود تعظعو ناش هدلئابف راظنا

 هفج وغ وص ا ساد و تای نالوا باڪتسا و ذخا ند ونیسو ندنداعسرد هحدقا هکنوحو

 شف وا ترشابم هنسان یارسرپ هدنلکش هسرذم هلا فیرش عماحرب وربدنوک یعیدنل وا تلصاو

 3 ات او قرهشبلاح هلیکلرب لک وک تاو ]وا دک هلا هلعو رکلود ییاناو اشا ی یدا

 ۰ ردشل وا هدیسر

 ام 9 و تابصق یریک ی تت وتل تالوو ارزو راک نا هن زلف رط یلوطانا و لیامور

 0 e ندا دورو هفح وغ وص هعفد ون و شاک هدنآ بارخو مده یرار یراکدلبا و

 ااو راس هدن راکدتا هدهاشم ییکیدتا و یراق دنسهلج و تنواعم هنیراشیا هدب وریک هنا

 - لیصعت نداشابو تعسط و لاح لید ځد رلنآ نامه ندنغیدلوا بیرغ روط لزوکرپ ریاغم هراوطا

 نشف وریب و نورد كن هعلق هدنفرظ هلیلق تدم هل رک ا ترشابم هنساشنا نیک کدو ماج هلرر تصخر

 ۰ ردشل وا لداعم هرهشرب روم ` ندعدق هداع قرهلوا نادایاو

 ۱ ee لع ةر و بولو | شمروک هدلاحو یارزوو تالو ندا روبعو رور

 ۰ e : 8 هک یعوفو لالتخاو هنتف هد رک اسع ب

 دوت رابع ندنراع کلا مارقو ےک! هدنشاب یرکسع بوشوا تصخر جدهنانم و هنغیدل وا

  حراخ ندایند : هکهلیوش ۰راشمالشاب هکغا لافغا یتیرایکسا شاب یتعی ینیراراتخم راهشیپرس ضعب ءان
 : 5 هسلا رشود هرلا رو دنفس رپ هلا اوه تفلاح اراض رکا هرک رب هد سس ی لحرب هلو ىلاثم تالا

 ردک هدف شو ها رقمسق نان ر هگدل وا نمرع هداندوش زکح هل هلآ رخ هکلب ندنمرابد و راد

 4 ۱ ناح هنل و هد ول وا راکتمدخ ورندهرفآ و از لا هباشاب و زرول و هلا قح تیانع تور ربا من دل ها

 هدن دب توق وهدنن ناح ردن دن راتقاج لاکیرلعا نابرپ نرارکح و نا هل سوه ترخآ قرهنادلابودا ناعاو

 یکیا طو مهدناعل وب ول |یزمراحالس افت الاب نامهنوسل وا كران [تانیبعتهمزور و هفولعنالب ری ون کیا

  eهلا طہص  ۳ E eلاصیا هتم هتمالس تاک لک راکزور تلا . 19
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 4 ا4 و
 هچراب رر هدنف تالس مک مهلج دسدارازلوا هنس لحاد e نداشاب تا ا او 1

 رایخا هاشاب بو وط راولک دک یی رلک دلبا لاشفغا نرا ر رب وذ زردیک بولو یزماوه ز ۱

 ر هکیو ۱ ید یتسبفخ ریدت بودا ما یتسفلآ كنبراهکیو ¿ن نم ہود راک لاحرد + هدن راک دابا

 دن رایکسا شاب دلرگککاسع تورک همر ا هدخروص اب یک یسودنک هلرب شرایتس هنطباض

 یسقاب یدلوط هن رب كهف یرادقمر ك ا هدانا ا نعصت وز اس ا

 یاغفا نیسح نف رازه یشاب یح وط نام در ورخ E هلا رالادنص ندفرطرب ی

 عرش یرلازح بیت رت لرابتس نالوا لخاد E بودنا راضحا هبهباط رظان هب هیفس

 ود تبا تساعس مود ابا و نو وسا رردبا عوجرو هوت ی قحا ۰ رد

 یرفن جاقرب كن هموق رم یابقا تودنا ا هغ آ ا ] ال انتما جد غا > e ما 9

 ندنراهتشذک عارج نامه هلبراغا نفتو كرد نیراقج هيم هلو تاج قرلوا حورح» نوتس و
 ردهدنابح اشاب را ماد راک دشلر هدنوقیح ههرق هدهسا راشم وا

 ود ردحالفو باوص قد رط كما مادعا ي یتعابناو اشا هک 9 تو نم 0

 ی 1 ایه تام ی ا کک قثرا

 0 روم مالا ناماو یار حلوا a a لا ا اا ءاو

 ۰ یدنل وا دا شک راناکد لالا بوليرو ناما هدزوا

 زهر رک واعشو دفن د لري ی تان فک ود E هداسقوپ هدعب
 هار یسهلج تولوا هوالع هرنآ جد هراصب رب هانک ی نوا قلوا ما هستسدرپ و ب

 مرج ی مدآ نالینوط ًارخؤم قلهراوب ۰ یدلیا مایسفلوا مادعا هلا بوطر ندرب قوا در هب زرد

 دار ید اشا اشا ر هدن راک دابا تداهش هنلاح نسح و هداقا هارد ردنج ر نایاشو رده

 یتاکما كتاحم مدلیا نیم هنشاب لزمدنفا اشا ن دا شەردن وک ربخ هعفد جوا ولو اي

 . ییهراچب وا ربارپ لبا ایقشا رفت زوقط وید ملتا تقفاوم هدهزیدا اشاپ هدابو و مردبا لتق هتل ردقو

 ۴ :ردشلتا لتق هرزوا a .لآاون

 عیطءو قداص تیاغ هب ودنک یابنا بول وا تاذرب لس َ یلح تاغا لع حرف هو

 لو ځد هسشا احر اشا لدور هکلب تیلصم هرکص ندقدقيج ندنق جا هر کر هدلاح یرقدل و

 تم فا ترور e ردا یمادخکک هلیصوصخو رزق
 ا هاکوکو رطاح الصاو ا وفع دعب نه ییفلخ اتسک كنشا زواح هرم دا ن ا

 دایقنا هن معا یرورضقرەلوا ناساره و نازر نیس ول کک ندننکیداک ها ریو رب رهق

 عقاولایف كادت هسیا لاح هنره بوت وا | طابنتس ا هلمج و و ندنتارپ رحت ي 1
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F-۱ ین وب  
 ِذ ها مدآرب سو شرس تباع قحا بولوا تاذرب رار هشياو رداپو رودس

 ۰ ردشمرو تیاکش هتشررس كلور هند ككراولهسور لردا لتق جد ین دا كا رکسهاش

 ۱ ِ نا هدعح وغ وص قیاس هجور

 هلو هدنرقدالشاب هک بولک هربش هلتمج یرلکدتا بسک تبارق د قلخ لئابق بولوا
  هلیصوصخ و شلیاب ثداوح ولرد هن راګا بودشیاو بوروک یرایش یرلکدقشیا و یراکدمروک
 مور -رلشم راشاب هکعر و رلانعم ول رد کو بودا تارغتسا ندنرلکدمروک جج یغیدن وق وا نادا هدءرانم

 E را دارو سدتوا نام هدورقو دیک ار یارخا وریدهتزا درک
 هلال السا ند ر را ا2 زوته کل شعا رارولک بودي ڪڪ هع رقاحاح هلّتسانم هبرت

 .  لطاب ولردرپ یرره قباس هجور ندنرقدنلو لفاغ نوت نوت لاما داح آو ندنرلک دم رکوا
 . یرلک دمروک اراک بودیک هفجوغوص هرکوب رشعا رونااهرهناسفا ولردو رارونلوب هدراداشعا

 ٠ رر هحرایراک هناسفا راکفا ودنک هت رره هدنراکدروک هرب ندرب یراعاو ندمت عالعو راثآ قاطر

 ۳۳ وا در یهو شرو روک و اشا رشمالعا هکمرو ان
 نباق كنیرب ندرلولکدک هک هلی وش ۰ ردرلشلوا لئان هفرشوب هدنفرظ تقوزآ جد رانآ هلبا هلیسووپ
 قازفو هدلاو یشموقو یسهطسوا لک اکو هدلاو توسو یطوط زدلابو كب نیاقو یسانا نیاقوان

 ۱ نالوا و هرزوا تداعو كعا اشامت یرهشو كمروک ینی رازق یسهب راج ینعب یسه رام

  هلوَس هنرارودبا لقن هب غرب روتلوا ریبعت ماج هدهبصق هرزوا ققاب انخ هشرلاو قعاق نرهده
 ِ مدآرب یلاعت هللا ةردش هرک شب هدنوک ندنصا یدوع كنسر فوح ینوردو ملهروک بودیک ردماط

 | یتآ شاط هرکصو رد دایرف هنود هنود هللا ادص بیر بووق هنغالوق ییرللا و بودا روهظ

 هکررروک هقیفل ای هدنرلکدلک هغجوغوص ود لهدا اش وریسبوراو شعارول وا بئاغ نامه و راطوب
 ا 2 تكسکو رب یلهالک یثاب هدنرب هر وا لت هعلق هسا د وم 2 دق رش هرانم ه_رهالک هدملاع یدربآ ) ع)

 . رراقت بوکید ینیرازوک ویدیراقیج مدآ ندنګا یک یتیدنلوا لقن اهاما بولوا یدوع كنس

 یمادص ید ناذا دن راق ال وق "هدفد الشاب هکمرب و ناذا هد وقبح ندّوم ن کیا
 : 3 . تراشاو یک ےل وا لصاو

 بت ندنتکح كنو بول وا هجوتم ۱۳ یا تا ناو یزد روم را ندرف ات كرا
 ۱ ردناما لها "یداتم زرد ید ناذا کو هک شعارادتا داوح هلهح و و یرلهع رب ک هدن رلکدلیا لا

 ار رخو « هدهکیدتا لاؤس هنج وز عی هماغا ینو قحنا مرویمهلب هج وار دن هچرک |
 ٠ ٠ .هلیسهطسا و كمالسلا هيلع دم ىيب دبح رومآم ندنفرط كهللا نداراو ندقو یرنیش راسو یرامدآو
 تادا كقد ییبحو تکرحو لع هرزوا ییاحا بویمراقیچ ندنرارطاخ یرعا یکیدردنوک

 : وو یدرو باوج ود ردنوجا تا یی رص و نإ تضاوع_هن تشاضر

 ِ رکص ندکدا تراهط ع ونرب روناا یت تسدبا هلیا وص سکر ه هدنآ ییدلدیشیا



 و ی 6

 ی

 ll دبح ول هباتکی قلاح لوا ۽ نیکو تولا هنل وق u فر اغوا هنل وق ات ف

 ۱ بور وج هما رطا هللا تیب یکیدلیا انب ربع :ےھارب نالو ا! شک ترک ا وا

 ر ا ر ا ےظع 5 کک هن رخت نوجا تالا یفلراو قح بانج
 یداهش و و رايا تداہش اوو ر الا نمّوم ب اف هدکهسیا زاب ینغیدلوا هنزوسو هج رک او

 ضرف قغاناو كیا هده" بوک | شاب ہرزوا۔ےسر یراکدلیا ےلعت كتا EE قدصم
 تروص هزس هلهج و یکیدنرک وا كماغا هتشا هرکصندکد تا و رشهرز وا یرلناسل یراهم رکو ید ردنبع 5

 تولا ی ود وکلاق هد اب یسا هس نو زکیاط هسا ی * بوفاب درس عهزسوک یبسار <| 3

 بر ۰ یغیدلوا شعا لیصح هدنفو رت توتروا دنبلد كا 2 بودل ضوط هب هلبف نسەدا و

 یکیدلب هدعب و ست زاغ هرزوا یعیدنل و | ےلعت قره وق وا نساعد ۰ ا م بر رسسعت الو رس 3

 دعب و كد هللا سب هسرولیدازوا لا ههنره هکهلیوش ردشعا تردابم هنا ثكدالسا طورش ردق
 ادعو تست برات سواد خر یناداراب یزو كنا لسغ بودیک هماج عاهبا

 شعاراو یسهرثک تابعشو یطورش یکنا زوتوا راس بولوا ندمالسا طورش كلتا رطاخرد یمیح 3

 رررر یتسهلج كن رانوتاخ یتاعباوت یراتمضح زعدنفا اشا اما یدن رک وا بزار تالیدعشاکب : ماغا مب

9 eدل دال وا هرزوا قل وا ا اند هعرک هدئس ههحا وب نوا یکیارب یعل ) قاط  

Eو كنلوسرو یرمها كهالا هد ]6 تفوو ادب یه هراج و بول و ۱ لس راس هدهرهاظ نروص یدرویلوبق  

 7 یک میدا وا E | تولب ےن 2 زکساکد ہک ندهالا ز 1 . الاح اما | زکیدرو ن ا اما رم لوق 9

 تلا هح ,یکلو ۱ اه لزوک هن رک دس ردنا ناعاو ہک ۵ لب ودا عوجر ندتلاهج یچدزس

 تواک هرزوا قلوا یرفاسم ےل یعو وق للا بوعد راو مابابو ماا زکه سردیک هرزوآ تلالضو

 اشا ماغا تولوا یزق ك ن و مدتا عوجرد ؛ندلطاب نزس هيد ردمزف طقف ردقرب عنام ید زکع

 ی لوق هدنروص ز عا لوق داز ۳ | همانا اشا ییز وا را یعیدل وا e یدار كم

 لوبق هلهراشخا و اصر نسح ی هل E کل راح ات : رر صح عاخ یسهجوز جد ہرا و

 دسیا راروروی فی مشت همرح ماباب اشاب هکلب ملمراو هتتمدخ كزعدنفا اخ هلا ا دلا

 یدلاو ود زرول وا لماع هد ودا عامسا رزوس رول و وا زر کا وری دانم نجومی تر

 هرک وب رانلم کاخ نیکی هرز وا لاف تدسانم هکنوج هدن رلفد را و دن روصح ماخ بولا یسایرفاو

 ناربح هنلاح و كمناخ رول وا نلاخ ندکم رو تفند الو ده زر هلن راهمط و تفاظن ل را راذکتاق وا ْ

 ران داق وش و وشقحا روت وا ردلکد عنامهدقدل وا مرح لخاد جد" اشا ىلع ا ر 9 ۳1

 هکوبلاح بول وا شعا مما نراباح و سود ردما رح اکب كمروک ی سادعام ند ران ۲ ردم راهم

 قردنل وا دع رع دل رکیدکی ود هر و شا دنرق هل ریپعت 0 ۳ عل هغد دآ هن

 نابمو ۰ یدرازاجاق ندنراو ر ندنعدل وا زاح جات ا درعل نط ید ند

 هع روصا هدنروص یغیدنلق مارح یرب بولوا كعد دورطمو دودرم هی
 تو ا

 لار راک ذا وتوت تداہعەدا ره زلا همطاف ماعع و بوشیک دیرا وطا ومالک رب ره و یراتفروشورهکراروروک

 ۳ در



 "لا نون كا هدب ودا بصذ یچلیارپ لوا بدا نولاق راغم ځد كعشلئوس ور ور

 ٠ بودا بص یچلیا هلا راتحا یمناخ قرهقیج هنسهفص iy لاحرد ران وتاخ رفاسم ندنغیدلوا

 ٠ رفاسم ینعب قونوق زونه هنسودنک نکیا یغانوق كلئابق عومجو یساباب كرمەلجج یراترضح اشاب
 2 نا هباشاپ ود ردز زع ولطم كلتا ناب ینتکحو نایع ییلصا یدتا مارح نوهن یرز قدلو

 هدنوو بویلوا كمدوا یمانعم كنب ریبعت لالحو مارح هذلحوب هدکدتا لاح "هدافا بولک ید مناخ و

 و ندنینو تکرحو لع هرزوا یساضر كن راتضح العو لج قح هکلب. بویلک مزال خد یچلیا

 تک یرانداق ود رانوسلک و رګ! هرزوا كا تعصل عاتسا هلیغالوق ناج هدزمروضح هلر تناح ورذح

 ۳۱ ا ا هل قالا رم ناو ردرب یحاص كناهج کیا بوتا راصحا 7
 ما نآرب رلوا ناطصو ردراو هانکو رطخ هدکنروک بودا برقت هناوسن ادعام ندنلایعو دالوا
 زسلنس بولوا تنس هدنشاب یدو رولوا راتفرک هناذع نهج بول وا راکنک هسیاردنا زواج ند راب

 ,E هىا لع رندیشیاو هسمرب ورخ ران هلغلوا هانک كوي هسیا رراو هتناي تروع

 2 2: هدنرخآ نیراب یرانمضح یلاعت هللا نامه هسمریو تریغ هللا روزو ربج هنراج وز هدص وصخ وب
 ق هلر اقلا هغاح وا یتیدقاب یراوقسم نالوا انف یتعب ( نام ) بودا ما هن رالوق رونلوا ریبعت

 ٠ ده نم نع ( مدنا یدوق ) ید نو رد شا وفع هللا یتیرجوص رانی ندنلصا یتواما ردکرک
 E ا ند هراتروع ود ردعتری و رارق هرزوا كمدعد كدتا هلو و دنا هوش ندنلصا نس

 هزم < دال وا مدنفاب ودا ریثأت ىلع قطن ب رض هدک دت | فیلکت و
 ِ مر ردیشخ هسا هره لوح نانل وا میلعت

 ردقوپاما دتبالوبق هرزوا تماما درب یزیکیدتا هلرهیطب لدهبیدعش زرلپاح ریزکمروی یلعت ید

 هل بوزک هلببق لف هکردمزال هجاوخ نوجا لکشم لح نکل قدل وا هاک [ یدع یدک لاسو هام

 را راد وش طف نوسترکوا هزب یی راعد نآرق یغنیدلوا شهروی ناسحا كن راترضح یلاعت

 . لابع هدق دلتیص یرلشاب بول وا ناسم هدنقو یکیدتسا یراناج ارز ۰ ردلکد زلوبقم یرلهجاوخ

 در SE حاخ وو a رک هقناش هنشاب نال وا نالسم نوجالس كندال واو

 ندنلالض و رفک هدب ول وا نالسم همرزوا یرالاعریرقت كودقا اما ر ا وو
 ا هرکص ود یدروط و هد ودنا رابتخا یمول وا هسا ندقلوا رفک دلقم درب ه هرکص ندقدلت روق

E 

 ت یتەدىا ریبعت ناع زن ندبیسو زرودا كاردا هلا رافع یتهدل وا الوا اهد قلوا ج ودع كرانک

 e ا و ا اا رخ زرما رسا بوک
 _ (زسەقواص) هرز واتداع هدنببقع یراکدتا زان ود هلوا لر د یځنس هکهاطرشلوش نیمراو هن زاذاب

 _ نادالقو هقوج قلقابلاق یرمرف نوجا یرارق ندنغیدل وا بیع یرهداعا قرهلوا تسد یهت ینعت
 . :یدلو ماتخ سلح بونلوا اطعا ناتو نیشم کرک راو

 ۱ توام دخلوا نيد نیتلت هاو بولی ردنوک رلماماو رلهجاوخ هفرطره هلهج و یرلاعدتسسا و
 ا ا تدعرب ہرکصندنا لراعا رابتعا ےرات هسک ا رچ ییهتسو یتحب بوئوا
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 3 رد روم ا نییعت ا

 عرق هن رلنل وا ناتخ تو کا | رجا ياخ هيتس تلس راس ر رج a لربراقو " 2

 ما 9 ِ رشیلشار و و زف ید ندنسیلاه کک وچآو فر و ندنژرجاهم 2

 ِ و و lk سا e ربت ه ا لمت e a آه و

 هرزوا اشا لع نونات قرونل وا نییعل ربشر و لیلد ی عل ) یرغاش ( هاب و ی نا هدننایم

 ۰ 0 ار کت دنسد هئسد _ 9 ا

  aلات ٤

 - داکهدیا رییس هلا رر هدن ر وص ا ۳ و قرف ندر ا نا

 زا یعل ( هطامط ۱ هدقدع وط قوجوح ادا : کل وش ۰ ردراو یراعما بد هر و ۱

 هلا لاہعتسا کا تولوا كد ك وک دیسک رج ( اح ر دا رظ بواک یر ۵ سس هل

 ا ك وڪڪ قبروبق عب ( چنا ) اب كبوک هل ورکو عل ( قار اوت و 3 و

 یر ِ یا نالبقو نالس را ید هن رلیضعب و ربا ریست كو ار

 : ِ _ِ قرف یو ك کک

 ۰ ردرشملوا قاحاو ےھارا اج رثل وا قا رو جا ی ۰ قوچ قر

 ا ِ
 "رووا رتا هدف نوشرآ شب مرتب لا یر

 نالوا هدنجا هليا ذخا یراق لو ۳ ی ره دلو تار موطاب و مونهص تری 3

 كناشاب ىلع و تولوا ندنرلتداع كعا قارحا یی دنفس و رسا ین :رمدآ و تر

 یتلامو قناچ كهلادابع هدیونپ هاب اچ دعباجف رارقا بولوا یا یا



۱ E E E E 

E ا دک یکم را غاسیو مارح ینو هلاکو لاب ندنفرط هاشداب نوسامالط 

 ا هدکدرو راه ده هعشب هعشب هن ربحا ص اا و هلږلد تعد ه یضاش یکیدشا ناهصتسا و هرشابه

 د یتیراباح بودا لاثتما هرما ( تاناغو ) و (نوژح ) نالوا یتلاباب یدنک ندنرالع وا یارقوط ادتا ِ

 قارحاو قرغ یی رااح ید یرارناس قرهقاب هرلن آ هلبرلغعا تسکشو قرغ .هدنر وضح كناشاب ىلع . 3
 ا یارقوط هددسیا لکد ر ردتتم هرم یرشو یربخ یس ژ کا هجرکاو ردراشعا ترشابم هکعا

 رد راشل وا غراف ندقلناض روق ود راشعا ار یراباجخ نوح ا "یراب ءاضر ییعی بوقاب ههللا یر وا ۰ 3

  رپسا هدفرطو هدنشرات اناا امام ندنهابنا كناشاب نسح یژاغ ایرد نادوبق هداننا ویو
 ا ءرزوا لئابق تداع كرا رو یراپ تولا رخ یرلالومو لح دل زمدا نالوا شلاق -

 ۰ ۰ ردشغ وا

 1 بول وآ نا لی ته ا رر و e لیمرب هدنفرط یل وطانا كعح وغ وص

 2 دا ند ەل تر اه وک ی رلعا ا ری نالوا هد ناک

 ٠ هلروصرپ قلارارب داش بوبل وا لاح ندوکسج ییفرطره ال زکدءرق هلر تصخر نا

 ۰ ود رولوا هنخر ویو دلع تاود دسر رولو كجەدا طبص كردا اسمو رقم هن نایک یال و

 اوا یتسیقاب لد اشابلع حرف ندنکیدلک مزال قفلوا ثبشت هنلاصعتسا كنبابسا یس هطفاحم رما
 .  بوط هنګاو اشنا فیرش عماحر و ربهیاطو ربهعوا نویهتاقا بودا بصز اغا هاروا هلا دیعاوم

 ا رکنىھاش روهشم یناح عرف ندن راکم نوسبوج یتارفن نالوا هدنتیعم و یافا كل ردا عج و هناخ هبح و

 ٠ هنسومان وضع ینعب ( ی انوق ) هکب ( یآ رکدج وچ ران ) هدنشاب شينوا تردنوا نالوا یشادنرف توس

Eو ۱ : 3 ۰ ردشطا راعشا و رب رک دن داعس رد جو ی اک بودا  

 2 گ 1 ینیدنلوا خطا كن راراتات یاو 3

< 

  Eتیعبت ه ول هيس ور یرارابات یاغو هدک دا الیتسا دتعاطاباب و لععاعما ول هبسور هدن رفس یکنآ 2

E هلا تراغو امت نس ودرا یعاط اباب لر ەد نوسلاق هبادعا یلام كزع راشادنرق ند اوکو تناعاو 

  0هدلاحیرلفدل وا سوفن كيب قرقو كر هبا تعاطا ید ه هیس ور رص ا ءا تخ دعب بودیاتناها ھ هیمالسا

 ۰ و لردبا روبع ن می لار ود یتیرلفرط قازآو ناغیط و رورسندنسارصص تاهبه هلبرللابع و دالوا
  OGهلبا روبع ییرهت ناب وق ندن ربعم یسهعلق رایجاح یرایچلتا اعر وک یار هباشا ىلع حرف 27

 هبا حریر, وا ناکسا كن را راتات یاغون هدنفرط ر كناتسسکر چ ةاقالملایدل هلبااشاب یلعب ولکه غج وغ وص
 هعلاطم ورکف اشاب ىلع هدکدتا ناي یتیرکچهدنا تع رع [۱] هرهلا ءار وام هدلاح یتیدلر وی هدعاسم

 2 ردشفلوا هيمس ههو وب ندخیدلوا عقاو هدنف رط دن وا كنوهج 2 هک ردیس هی سج ةعطة ر كنار ون كلاع ريالا ءاروام ۱

 بولوادنق رم تعا ی دق روند ج د ناتسک رو ناتسرانان اذکو ردشلنید ځد ناتسکی زوا ندنکیدشآ نطوت راکبزوا تدمر و

 4 ا 2 ۰ ردقاچق تشد یسیلاع و ره یس ونح دودح رام دم

3۳ E 



 نا سی ها ی EN RA یاس یا سم و و و
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 هلو ر ندا تملا هتل ودر تنکمیذ ی رکو ل هيس ور هرکصو تراغو احب یمالسا یود را هلو تود

E 8ناسم و طو ىلا مادا هدتمدخ هن و یلعابهن یهاطرب نالوا کم ربغ یطبرو  

 هیعرش راشعاو زظا تمدخ هلا هيمو قلخ لئابقو ۰ ردرللکد یلاح جد ا موص بولوا
 هرلشنا هلوقعو مات هسنلوا ناکسا رنو هلع ءان ۰ رازغا یعس هنتخورفو عج لابو غایو سرو

 هلبسح قلوا یراتفلاحم عبطلاب هب هسک ارج لاو ا ه ول هبس ور هدلاح یکیدعشو رارارپ

 هلغل وان کب یرلاناللوق ځد هنملع كف رط يکيا هدنناحا هدلاح یرقدنل وا ناکسا هدنسهرآ لدض ی

 بودا شهرد یتتاعلاطم مردا لاعا یک مکیدتسا بوروس هکوا یرنو ادتا هدنروپظ ن هم و

 هدیاقوتاخ یکی نواو هدنکوا رهن مان ال کک هدنسهعاق راجا یکی نوا هصنبجوم یراعدتما |
 كنهرد ناتح یعا تفن هدندع» تعاس یکیا هب هعلق و هدنشاب ناعل كاتس دعلق هانا جد یکی نوا قاو

 یرلفدل وا نک اس : که وش ۰ یدلیا هدعاسم هلبا هبتآ هو و ناکسا هدنفرط هوا "

 یرایا تعارز قرهلوا غ را ندراذکو تشک و ندتکرح هفرطرب دعب امن هلئادحا هلاخ هدرالحګ

 اضر ریافم هسک ارچ لئابفو یرلمر و هیعرش راشعا طقف بوی وا هبلاطء مسر هنوکرب ندنراود: کوا
 اضتقا كنج هلا هیس ور رک او تکرح هرزوا یرما بولوا هفرط ندیلاو هسا رولوا كحهدا تکرح .

u 0یرلنا تراغ ییهیسور كلام هرزوا یرلتداع بودا لوباچ هللا یلاو نذا لواب لوا هبا  
 نکلاب هار هلسلع تنولوا بیا لستم رر ندنفرط یلاو هلع تردوب قرهنلوا قنوت یطورش

3 

 ۰ دم زا طر هماظذ یرعر و تالوت ماچ ٥ص زور

 هک شدنلوا ترشا هنن او کن نان

 رب جهت ر و ماککسا هرز وا قل وا کس هب هیسور و  كح هل هل وا هرادا زکر هناتسسک رح لصا

 هانا تقولوا ا دنعبدنل وا طابنتسا ندنرهلاسر افارغح ضصعب قحا بول وا یف ود كوبا

 شعا.قو راعا مالع دقتل ندنرلشاط ات ان رراود هعلق شا تولوا رامو روم ر را 1:

 قحا بودا تد ییءاکشساو تیوع كن رلارو اتا ىلع حرف هدنلالخ یس دنس قلا ناسعط وبشا ۰

 بوتیچ هتلابا رود هلیس هام كا اشا ورس یتتموکح ورا كرها اشفا هبهسک رک تنم

 بودا تع زع یش وط هلا بناح لاج ورخ ندقح وغو ص هرز وا كمروک ی رافرط لحاس ادتاو

 جوک رپ ِ هل وا شسعا حطو قلرط عاطرب هم هانم ج وجاي ۰ دس درک دا تک هام تا تند 3

 ۰ ردتطت هلروک هللاح

 نبح بول وا 9 اتش را هسک مان ( نوزح ) و (تاناغو ) یرالع وا یارقوط ا كغاطو " ۰

 لداق كملع هل رفن كم رلهسل وا كح هدا عطف قلرط هد ودا لاعفنا هلا قد رط ر ها هداضتفا

 یلماتم اقلیا مور ۳ اشا لع نيل وا ن 3 رییلصم باا قلاب هنسهراچرب كنو هلتهح یعحهبل وا ۳

 بول وا شعر و هنس هم رب كن راد ا ا e یک aE SEES دورا ر ها لس هدنماکیه

 ظح كى ندەر و دل ردا راضحا دیفخ هل وا یروما ره مزح هدنماعم دال وا هدورب اد لا 2



O ها ۷ 5 

 یر دی و مسا سمو مرحرب کر هارو مدل وا یعانوق رنو و مدا
  ندهیلع تلود هقشب ندکدتا مارک ا قوچ کس لهسیا رولوا یضار مهرب ویلا اکس كهسیا رون 59

 ۱ وو یزق لزوکر ځد كتاناغو و شعا اضرا ود مریدروتک هرابنان هلیما یقلاغا دنب رد د
 ٠ ٠ رشا ج وزو دفع 6 اب یزق ههک لوا نامه کا

 ااغ ررېنو هل رق هښکارچو تکرح نداروا ه رکص ندقدنل | هلا روک ذم دن رد هلتروص و .

 ا یلیدرفیص هکراشاک هلع یغنیدلوا بصنم هزکد هرق كنرن روم بونا هندرو هبانا ردا

 ول هیسور داش ندنفیدلوا بيرق هثرونس هیسور هلیبسح قلوا دودعمه هلا نام تولوا روتر

 _ یدستقلوا دس هبهیسور كنبرادعلق مون و كهلکو قجوغوص هسردا طبض هبرقترب یتساروپ
 . هدقدراو هناعهل سآر لردا هزاومو هعلاطم ریه اشاب ىلع حرف یتعحهل وا راجود دز رام

 ِ هارو ی ودرا نامه زا هدهاشم- یدل وا هشاو دعلق زا هل ندو زب ونج هدنرزوا

 E RT عو ندرلاروا وریدنقو یلیخ طقف بونلوا مایخت بصا هللا راضحا

 و ۱  ندلاف یامدا هد و یحهمهنلوا مارو توس ندنشذلوا شعا نکم
 ۰ نیک ذ هتشصم ماتخ دعب ایم ندلحا یعیدملوا دیعب 0 یاقخا كءا ضرعت هیمدآ و بسا

 و همزاق كم نا ف قجوغ وص وشعارما ییسغلوا تخادنا هرج و كثشف حابصبات

 ی ریدلروب یواح یه وا لاصبا هندرو هانا لاحتسالا ِ ىلع هلا حارخا هراس مزاولو
 ۱ وا نیصرم تن زرا یاو نالوا شفا ناکسا هدیلاوخ واو ۰ :ردشطا لاسرا ررشایم و

 ِ هن رازریعو الع نوجا یرلردنوک ه ودرا هرزوا كلرب و ترجا هرا روا هیمو ولناتید زو
 ٠ رظان هنایل روک ذم نالوا یک یلید زوکوا هدنرلکدلک بونلوا بلج كرولب ردنوک رایدلروب اباطخ

 E . ,زوتکیا ا وار ا تول وا طاح هلار ۶ یرطچوا ۰ ردیعقوم كنهبانا هک لح نالوا

 م قرهنلوا | عمر رلهیاط هرزوا هعلق ےسر هلیفرعم اغا نیسح سدنهم هرزوا قلوا عارذ یکیا یرکی
 یسهنس ۱۹۲ هلرب ی e نیما ندای هدتفرظ تفوزاو تردابم هن رفح كقدنخ

 2 ۰ ردم وا ناسا عضو هب هناا هدنل الخ

aکد هعلق رپ نوجا راداغو جد هدنف رط 4 وا كناح روح هدنرف هانا  

 ا وید هرن لای راد اوو ۰ زلوا لاح ندلاصتسا ید ینآ تولوا شا رومآم

  هکیدلرویرب ندرنو ۰ شعا رولیزاب یرهرکذت ناودو رایدلروی هرزوا یرربیعت ودنک بک
 م هلیقر [۱۳) هدرز یروص ۰ رد راد هاها او نوک کسر لقاح یسهعلق یاغوت روک ذم

 ۰ رونلوا دف
 رک ذلافلاس ارد مولا لع یرارانات یاغون كب نوا قدنخ یسهعلق یاغو وبشا

 یاغون دموقم لح الاح ۰ ردشلو ماتخ مدقا نوکرب ندنقو نالوا نیبعت یدلروب
 . هلکلردنوک مدآ هناشاپ ىلع ندنفرطآ اب یتیدلوب ماتخ كناماکتساو ۰ رد یدنخ
 رول ردکج .یرپ وط تعرس هیکوا E رح هلا یراوس یرادقم زوب رد 3 لاحرد

TOMER ۳۳ موم ها ۳  E Ea 



 سام
 ۰ 4 دک 3 هم ۱ 3 نت : ۳ ام یه

 9 ا
 هنهاگشس دعلق هلا تداهم و نیظع رامظا كل رهلب رب دا تحادنا بوط شبنوا تردنوا هد هقیقد رب و

 كنهعلق قحا ۰ ریدلوا لخاد ههعلق هلا یالا بود لا ا یراس و كادقک هدنرک دک
 ندکب ادنک نیب بوروک نکیارریک ه هعلق اشاب نیغلوا شلوا بلص مدآ سشیکیا هدنسویفره
 ۳ یمهنارکش زکم ودق و فر رشت ۰ راد دا رب زرد تولک مزال یرلمادعا | مدقا هدکدشا لاوس

 ۰ ردشمر و باوج ود مدلبا نابرق هنشاب كم دنفا ندنعردل وا م ردق هنس هعلابم نارق هرزوا قلوا

 هک یی دومعم تیفیک كن هانا ب
 ڭىاركنىھاش یشان ندلالتخا نالوبعوق و هدع هرز وا یغعیدنل وا لیصفت و حرش هديا دلج

  یارگنیهاپش هدفدنل وا ناضتا هلا ها نارما دم قنا نا نا
 ناسقط تولک هلا هب رکسع هو نانل وا قیفر هب ودنک ندنفرط هيس ور هلکعا تعجا م ولور

 را را GE همس ور رادقمرب جد هناہط ًارخوم ۰ یدنشعا طیص یک رف نر هكدا س دیس قلا 3 39

 نداشاب ىلع حرف یسیلاها نامط ود روبلک هلا ولوتس كب یکيانوا یارکتهاش هدکدلیا لاسراو

 " هدنرقدلوا لخاد هاب بولوا شمردنوک یا هلیقاخ یسوبق جد اشاب یلع هلبرقنا دادقسا
 عیانص بوتل وا هل اعم كردنا رومظ یارکتهاش هداتنا یتیدنل وا قاسمو دمع و هل واقم ا لاها 5

 یرلام ناک هلا یسیلاها نامط هر دک دلدنا ااا رارواط نال وا هدنیعم ا هلا هس

 ۰ رد راس زا را ما هنفرط ور تن رم ناب وق هرز وا قفل وا ناکسا هدهبانا هلا یرالابعو دالوا و د

 . نامط ندزو و ِ رای دبا رب ود ردقح هل وا نکس هر ی لا راعا و احا هانا لئاق یالفع ۳

 هدن راک دا داسا هد هانا تولک هناخ زواج ندزوشل هدن وکر ب قح تونل وا 5 یسلاها و ۳

 . ۰ ردشلوا بحت بجوم هنسولج ی
 كیا رکسهاش نکیا هرز وا قلا یس هق را كس رکسع تولاق ورک هدن اهط كيادک نکل

 كندو روطاربعا هبس و ر ود ا و هنس هاچ ڭنەبسور ولناعع یا توا یسچلنا ما

 شمروب داكا ا هرضاح لاح كن هبلع تل ود اشا لک تقولوا و ا ترشابم هنح دم

 تا کم, N و اش هع رق بت ويمل ؤا فقا و هنس هقشل و یعیدل وا

 رحلت و رارقرب زونه الگ ولان راد کو هد هسیآ نتا ماهفتسا و مالعتسا ندبلاع تاب سدا

 نوت نوت ندناظحالم هل وعم و هسا یادو ندنعبدم هاب زاب قاش اور هنسو شمام هلن رب و ی ار

 ردشم ردتا هاب هراب ییا موقم ود یدن موش لر وا نامه ندنهدل وا مدآرب ريتا تناغو ربا

 یهدامو ندنراقدل وا هدقمارا هرس و زجر هلو ڭكجەلەلوا هناهم هنطبص كعرف هسلا رول هس ور

 هنامط و هم رق ی ندف رط ره نامه هرز وا یعیدنل وا ناب هدشاس دلح دل ردیا اش دتشررس

 هدنطسا وا یسهنس ید ناسقط هدننص نالعا یا یکلاع ةمیعص ییرارو هلفوم هنو نابوقو

 ۰ یدیشعا رش همانناس دعطقرب

 فی هشیدنا "یداپ هنتلخ لئابق یرلغا رشکت یتیرارکسع یهددودح كرولهیسور مدقم ندهعقوو .
2 
Eا  

OR SPE, 3 ۳ EAN 



TREیا ۱ ین وب تا ی تب  

 ۱ سک ۱4 لس ح
 ییاشاب ۳ بولوآ عج هبارعص یرکدتا رابعت را نالوا هدننابم یرنهلیق یاقوتاخ هللا هناز هلغلوا
 هادم هسرول وا كحهدا یطخت هرافرطور یارکسهاش دوخاب ولهیسور هلا توعد هباروا ځد

 هدلالخوب ۰ یدیشلنا تدوع هفحوغوص اشا ىلع هرکصندنراکدتا نیم و دع هرزوا كما هعفادم

 ارهلک هن رزوا یربعم نابوق نانل وا رببعت یوق روق هدنراوج شاطلرق هلتکرح ندنامط یارکنیهاش

 توردنوک ربخ هربشک چاقرب نالوا شمروک ینمارک | امدقم ندهسک ارجو هزابآ و تماقا مایخ بصن
 ضعب هدانا یکیدلیا توعد هموفم لحم ود عج هوا قانوق هرازس مدلیا دب تک ند واد و ن

 یارکتهاش بولوا ضراع ا هاب یاسور ندنفیدنلوا هدهاشم یسهلب ور هیسور هدراهسیک
 مزب یک راتات دالب ردنا لالتخا و هقرفت یاقلا هزفنو لافغاو عامطا هللا هي | یني رایضعب ندزمجا

 ندنراکدمرولاص یرلنانلوا توعد ود ردهابشاو یعیدلوا هدنشن كعا لاعاب یمراد و راد کد

 هدنرلقدل وا ایم هعوحه هن رزوا یارکنیهاش كردنا قافتا و داحتا جد هلیراناطلس رانا ضعب هتشب

 یدنآ راو لام ردقوش كول هس وو هدب هسا راردنا تراغ ییسایشا هدب وروا ییارگتیهاش هکدیاش

 ندهیعادو قرهلوا برطضم اشاب ىلع ود هراقبج هلباغرب ه هيلع تلود هدب وجآ یوعدر هکك مد

 یارکیهاش هدانا یعیدردت| تصص) اب هللاسرا راهسیکماکلاذفا ضعب ندنفرط نوجمآ یرامک زاو
 1 .دگ او تویعروط ك ا ا هد هسا شلدا فرطر هم اغ هلبسل وا شعا تدوع هنامط جد"

 ندنکح هلی هلوا هلتلیالوف كم هيا لالخا یئابق بویلوا یلاخ ندداسفو هنتف یاقلا هنا لئابق هلیئوق
 ` دو نالوا ا فرص نوجا یرفافتا و داحا هسبا روغار هقرفو هنتف هن وکر هن را داش

 رارول وا كج هدا تراسج هتکرح هدهاعم فالخ هلر زواج یدودح رلنآ دوخایو رول وا عیاض رلکما

 طسب كناصوصخ و قرهلوا بارطضاو رکف راچود اشاب ىلع ود راتبج هلار ههبلع تلود هسیا

 ا یو راو یلوطاناو یلیامور یسهراداو طبر و ظبض ٭ هلا دی و
 كیارکتهاش ررح لی رولیبهدیا هرادا لص یسهچراپ ناریدریمرپ یک مب نکیا فقوتم

 هادعایزعدرو هروک زوک هدنروص مخیدل وا هدندبق تعنام هدنرلکدتا تیعج نوا موجه هنرزوا

 مرير و باوجه هسیارارول وا كجهبد نیسکچهدی دظفاح یز یهلکهدآ لوروج زویکیا یمیلهرو
 توق هدلا اما مرولوا ردات هغعوق هب هطباض تح هدودبا عنم ینیراتکرح هلوقمو هلا توق یغنقو

 دنلاصیا مدقا نار درک اسع نالوا بترم نوحما فرطو یراب هلغلوا لباق یراطبرو طبض هسلوا

 اک و هام باب ود ردراو زجاتحا تدش هد او رکسع هدلاحره نوسلروی تمه
 ندنفیدل وا لاکرب یربم هقماضم هدلالخو هدهسیا شمردنوک تاربرح هدنلئاوا یمهنس ید ناسقط

 رشف راول هسور هدلالخوب ییالوط ندنسعا لتق یتمدآ كیارکنیهاش كنسادضتک قباس لاونمرب هقشب

 كن همانناب ندنراکدتا ان کو سالسا كعد بودنا یوکس ثب هدنرهماناس یرقدلوا شعا

 للاع رعا نوا یلاسرا كنعوطقرس هللا لق دوخاب و یراضحا "هتداعسرد كنسادضتک هیتروصرپ
 ادَکک یتیدل وا نامرف هلهجوو هدنناب هلرمشابم هدقدل وا لصاو همانا بولیردنوک صوصخ یاو

 1 ,یرشابم ا اشاب یلع هلا اجرو زای رازه هلکعا رادتا هکعا لتق د یرشابم قصل وا یمولعم تکی



 هدننعص 0 ود مه ردن وک e صا رک هکدقبک نب 0 ی ی 1 السا ندنلا

 . لدلك هددص هس 7 ۰ ردشعا كاسا یرشابم dh ۰ درعا عرب

 و راس ش نماق ر او نادن رم روح لاح رد هدن رک دما ترڪ 4اا یسلاھا نامط ررخ لاونعرب

 یرکی یناقوف و و لوا یدلروګ اتش مسوم هرزوا لاو تولییاب راکنمز هلبا عطق
 3 یر وشراح تونل وا ا اد لس رق و ناخرب لوق یکنآ ولنزګ ترد و ول هط وا رب ترد

 یرهکب وب و یدلرو یسارا هروک هن را هرزوا قلوا یررب هاو ناو هرفاتم لا ٩
 بولیای راهیاط هدنلکشهعلف خبا هدنشاب ناهلو یدنلقانب ماج یکیاو عماج یکیاو یسوبق ااو سهلشق
 نایصع هدنحما رهش نامز دعب تونلوا اشنا هرم ةشا و ی عماحو دنا اتک رب و

 قرهلوا رظان هنب رلهناخ رهش هرلهیاط وبشا نوجما تاصع بیدأتو حالصا هسرولوا كحهدا رومظ
 : ۰ یدنلوا عضو رپوط یفاو رادتم

 هدنلالخ یسهنس زکس ناسقط زو كی یتح بولوا روم هدنفرظ تقوزا هانا هلتروصو هتشا

 ماج چواو عماح جوا هدفدشلوا ما یدادعت كنب زهط وا راحت و ناکد نالوا دوجوم هدوشراج

 . ردشه و دوحوم هناخ هوهق و ناکد باب یللا زویشپ هتشب نده ريم هاو

 1 یح وا لصاح شوغ دف و, ته لا كکرک نالیچآ دیدجو منکیا
 ۰ ردشار و یزفد كنهدنلا عمر شوخ كد شب یک تافالتا و ٹتافراصم زا ربغ 2 ۱

 تول وا رومام ههبانا تاهجوت عم یرلیکب یالا كنتلایا نوزب رط یتبم دنساعدتسا كناشا ىلعو "

 هدانا هلب راراکتمدخ و مزالم رارب 4 مضو برح رفن رجوا یشیکیا را بایراو اعز ردق یللا زوب
 كناشاب نت رقدنلو دوجوم یرنوک ناود تولوا شک هلن هادجو ا

 قلوا هدلب یک و یدرولیرتسوک تطال سو ناونع هارزو هدلئابف راظنا قردهنلوا نظ یعانا "

 اشنا ناکدو كسشزو هناح نوا یرلناکسا ودنک ندنهیدل وا قانوقو ناح قاو هن رناکسا هلیبسح

 زا را تبس یلک هن راعا كنهدلب یی هنعیدل وا شار و شش ههایخ هلی س و دن . راکدا 2

 ولر یاب بودا یرستو لهآت یرادقم نس ر نفس : یی رکحهدبا تماقا هرفا و تدمو 7 ۱

 2 رد راش هریک هن <

 دستم لدهر, یکیدش ود ا یزد وط لارنم ندرلهیاط عب یرشع یت لا بوطو

 ۰ ردشغل صیصخ هنتارفن ولرب ئراهرشع تالصاح كنيضارا نالوا

 ندزب اشاب وا وا عضو هیفاو و بوط هنګا هدونلوا ابحا یسهعلق هانا هکنوجو

 ندنرلجما ود رارولوا عنام هنب راعاو ان كنهعلق هکداش هلرب رکذت لئابق ل ود سا رو

 نام در هن ردق نوا شب هدنلالخ یسهنس یدب ناسقط نوڪ ا باج یییرایحاص زو س ضعل "

 هجو یغیدنلوا هلواقم هحدقا هرزوا كلر و شورغ ید سا ردق هزویچوا ندیللا زو اعوطقم
 لاونمر بولوا شلر و هن راد ندنعیدل وا اد یا تا یا ن تلود فرط :

 كرەلرو ی رادفمظ و دن را ودنک هدلاح یعیدل وا هدقل و فر لک ناتو ید ناص اک 2

i 



 9 و 0 نود ی هرکصذدکدلرپ و ماکت و توق هنسهضق نماتو باج

 ا هلالا تس بناح ینیرلهیعرش راشعا یو كائابق نالوا نالسم کلوش ۰ ر دشفل وا بصن

 جراخ ردق «یدعشو هیفلوا هبلاطم وکریوو مسر هنوک راس "الخادو احراخ ندراودنک تور و
 لاح توتلوا اسا هدنراد یرابخاض دس الپ یضارا نالوا تعارز هدرللح دیعبو بیرق هددعلق

 . یژلغوبشاب یراروما بوف وا ضرعت دعبایف ندنفرط لئابق .هنراتعارز كیاغو هشاط هدیضارا نالوا
 هلو ندنوب و رل هل وا ریسا دعب نم بونلوا دازآ رربسا نانلا ندافوت و هنلوا مین هلیتفرعم
 یلدا وا تسود هاشداب هبدیسورو رهیمرو ريق ها کد رادسر و ام هدانز ردقنره راول هيسور

 ۱ هداشت ود اا مدراب همالسا لها هدقدلجا كنج بولوا تسود ید قلخ لئاسبق هدنقو

 23 ۰ ردشغلوا طبر
 ٠ هنماظن هانا هدم ۵و شفلوا لاخدا هطب رو طبض تح لئاق مه هلروصوب هتشا

 ا ا او تیروم هن وک ندنوک ندنفیدلوا نک اس هدنآ اشا بول وا شەریک
 3 م هلتروص و تولوا راک سوه قلخ هکعا تماقا هدهبانا هلا ترعه و لقن ندفرطره "

 ۰ یدیشفل وا غاسبو منم كعا ترجمه لقن هب انا ندقجوغوص وید نوسلاشوب یسهعلق
 بصن بان هنساحا و هن رادعلق قجوغوصو هبانا یدشفا ناقع رابتخا ندنسالع نامط و

 ۳۱۰ ۱ را سا د دكا ٠ ردشادروتک یسهاسارغ ندارد تولوا
 قلزاب یشرب هتداعسرد راد هه« داوم بول وا دایر هب ودنک هدکی ندنشدل وا لر

 9 دد ندهدتک هتموکح رارسساو رون لا رپ بولیدرونک یرهم كریلزتسوک هنسودنک هدکدلک

 ۰ یدا زلوا فتا و هسک

 هک تب ٍ
 ( یکب وتکم یهسک ات هلوا یرابتعا + مزال لایق یلربک یثک هرارسا ظفح زز

 ها تالح هدنجما لئابق لد هدم هچرکا بولوا عج یرارابتخا لئابق راسو خیسباشو

 كعااشنا هناضهردو دصسمو لیکسشت هلح هلعج هر رب هرکص ندنو هددسیا شاملوا لیکشتو

 ِق 2 هدعاسید هنن رلاعدتسا هلن راع شا مامآ لر هلک هباشاب ىلع حرف هرزوا كمهر و شعو

 ۰ ردشلر و نذأ ید هن رطق یزاء هعج كرهلد روتک تار ندهیلع ِبلود رد

 0 یعح هنل وا لیصفتهدرز هدهسلا شلروک یسیدنتیص وص زار یرلادتا هدهانا هجرک او

 . كره روح نالوا كيرا هب هانا هدنس هنس زوقط ا ندقدنلوا روح رو وق

 ۳ ات ااعو نام الها ادا ارجا ندنکوا یسویق هک اغش كنهبانا قرهنلوا دن ودس قیرط

 شم ردك | رلناتسب و شاریدشتب راهچمب و غاب قردنل وا ملعت یررجاهم نام و ۶ رد وا ناو

 یریضعبو ردشطاص ا راب نوا یسهع نیغل وا لصاح رازو راق قوج و كوب تاغ یتح بول وا

 ۰ شعا ررام بودانق ید



ِِِ TT 

eروهشم ندهسک ارچ یاما هلغلوا لصاح جاغا كاهتسارک لزوک هدننب قجوغوص هلا  
 هاکسا هان آ ی تبول ردا ترشابم ات هرات دعس قردت لوا قیوشت ك ار کد ولعوا ناز

 ۰ اد ردتا اشنا دنفس هعطق رب یلکرد جوا یرادقم ا ز وفط هیتر 2 رگ دو

۸ 

 0 بوک راعترفا و ندرالګ راسو ندنداعسرد ارا قرت بسک ام ويف امو راح كنه انا و

 یک ینیرد زور وا ولو هداس نخور هنلناوا سس رو نا ی 5

 یدنفا ماه عدل وا ۱ لګ ندر رابک كوكو لوي دعطق زوقط هرز ۱

 3 ردشعا ار

  ههطباض تحت ځد لئاسبق هتفر هر هدقلاراوب هقشب ندقدنلوا راعا هبانا ح ورشم لاونمر

 یسهبرق هطا تولیردتا ان جد هدیدج یرفرب هدنسارکص نج هدنزاغو شاطلزف و سه وا ادا و

 لح بوریو رکسع قارب ر هناد مان انا دم ولغوا یضاق ندنعانا اشاب یلع هک هلوش ردشلتید

 وتد وو باضتنا ندننیب لاا یب زمدنفا اشار یخدوا هلکعا روا هرزوا ا تعارز هدموفرم

 هربزجرب كان رطخو راز هبارخ موق رم لح هلردا فرص ینکلمام هلج ود یدلیا زاتع هللا صیصخ

 ۰: ردشغا لیکشت هرفر هلبلح لدا لک هدفرظ تفوزا نا

 1 هبجع دا ّ#

 قکر هانا كن دنفا ماه هعف درب راردآ عالم لصف کک نوناق تولوا مج ربراشخا هکر ارد

 یارک دمع ولع وا ناز 0 دلا فااس ندهسک ارج کا لش 5 ال وا نکس هددب رد داد دد ایم ی ً 2

 رادم هک ییتاداع و لوصا الت 7 ندنشدل وا نشعا رب رب هلیابع تواوبع وف و یس هک اتر هلا ك

 ۱ روت و ی هک اچ تروص هان هنس هعلاطم رولوا

 ندارما هک هلوش بول وا ندنراتداع كن هک ارج یاما ك ک کت رفاسم نعل E هکنوح

 داره كعا راذک و تشک هدننعک افص بسک هلا اوه و " دید و لیدی هد ناسا كس ۳

 هنروا كا یی ینعب كا نوط هلا اشنا مدمررک ردتقو لیخ یمرشادرف د 3
 ندیشیا رهو رايا ماب هلو لاسرا هنس هلج هلبلوصا قي رق شيق ود مکج هدیک هغلقوتوق هدنس

 رک هدقدلوا مات عادو ےسر رارروتک هده رر هودنک بواک هرزوا كا عادو یبابحاو ناراب

 داعصتسا ید یاباده نالک و تودا ددح یر ا لو کی سو

 هناخ نکیا رونلضاح هکعک یرح» ند هام ینیداوا رفاسم اعا ۰ رولوا ناور هلو بویلبا
 رفاسهو بودا بص یچلیا یمدآرو بوقیج هرشط هدننعع تدنونع و رکشت ناب هح راتدام یحاص,

eمردن یراردیو مدا يهد ارا لو هلو رو را  
 دسلیابلط یعراو هلج ندنو مدا ردا تبع شادنرف لصا ندنعیدل وا هدنماقم مهدلاو یرهدلاوو

 یک ناتسعادو زربلا ۵ ؟ هکر دیع رع هدر هح رد وش یراق رش 8 هدمدنع و مدارربو بوبعا غیرد



 ی 0 3

 ا دالب ردقو نوحا شب کنه "7 o یشلاو توراو هنس وا یشیار هدهدنمل دال,

 : 1 یغابلاق هنهک ےب وش ب ووس یهللا یعل ) بوقاب ههالا ( مدا رعد مدکج و توراو

 رد جد كن نالوا رفاسم رردنوک ربخ ۵ راسم هلا ا ود نوسر و کی یعابلاق الطم یک هدنشاب و"

 - ییزاوننام مسر تورک هان ل رفاسم یحاص هناخ هدعب رول آ یتسیکسا تور و ` یتغابلق یکی لا

 و د صادکدنک ربا 57 ردق تعاسر تولوا راوس a رار هل رفا سم هرکص ندکدتا اشا وا

 ۰ رايا تدوعو عادو ود زسهراو هلو یثحم بوروط هنفرط
 : ۳ كنرناو هدنعابنا و ۵ درس 3 لرهر و ی درب ا یتیدل وا ر هایم ره ه رزوا سرو

 قرهارغوا هر هل اح یکیدر و اشا هدب ول وا رفاسم ًامدقم و رادا تدوع ورک هدقدلاق * یر كحهر و

 ۱ اس هد اا د ار هدنتعص تب ضرعو کشت ناب یجدوا هرک وب هلام تس ون راک )

 و

 1 رخ هنبحاص هناح ود مد) وا قانوق هریسا رب شراق ترد التم هرکصذدک دا ده و طس هلرخآ قد رط

 هليا اح شرات یراهلماعم بویلوا یرببعت نیکرچو لزوکو نالغواو رق هکنوچ ۰ رردنوک
 دوج وم رکاو رر و تو هلساسح شراق نه دساا را و ریسا ا هدنحاص هناح ندنعیدل وا

 زاب واحر هرزوا كهرب و هدنس هن ر وا كنآ یکی قحهعوط هدلاح یدل وا تب رطضم ی هسا قو

 تول وارفاسم ا هرا هن اخ یتیدل وا شعر و اشا هلل ر وص و هتشدا ۰ رابا هداعا ییرفأسم ًابیطم ردا

 شمروتک هده ES امدقم هدقدل وا تب رف ی و قرلا ریسآ دوخاب بسا نادر ره

 ا بوروا شاب هن ر ندراریساو بسا یکیدروتک یرب رهو ۰ رایا لابقتسا بواک یسابحا نالوا
 ِ ك ردبا هرز لیتر جد ك ود دعا فر اا هوا نوڪ ردارب بولاق م ورح راناک هرکص راردا

 هنسهنلاخ كب موقرم ۰ رارولوا مزالم هراریساو بسا كجدلک ندوربک یجدرلنوب بوروتک دنسهناخ
 هلا لهم تولوا د وع وم هد وریک هرکصذدنسارحا یدمآ شوخ عر هل ا راب و اب روا نوا >اقر تولک

 . نوناق هکنوچو ۰ ردنا لاسراو بصن رادلیصحت رپ نوجا یلیصحت كلراربساو بسا نالوا شلاق
 راشمامهدنا ارادن رک أ ران وا شعادعو هدک دننک را دلرصحت ندنعیدنل وادع نددع و هرز وا لئابق

 رول وا و هب افشا یدعو بودا ,كرادت ندر 17 هالا هل رح و دن ره و بو راح بولاح هتل

 : تا هدک دنا 2 E هنسدنقا تولک هرب لیصحت یارساو بسا نال وااباش E هلمح وو

 ۰ زلاقی درب هفت ندنتجزلو دکب هاب تودناامعب ی دیزران | 1 راثلوا مزالم

 اا د ر بول وا تلا نسحهلکب یارک دحولغوا نازهکرید یدنفا مشاه

 ود e هعلق و وق م وف مرید ۰ لو درع هرز وا قلوا یشادنرف ترخا ی دەلا ناظلس ۱

 ےشادنرف ك بودا دعا يم یسک بلح ب وطرب E شب راحات هدقدنل وا رابخا هرف رطاسر

 یهدهو هنسودنک هرزوا قل وا قانوق هب هب راحرپ شراق قح شب هدک دا تدوع هلا قلعاص

 یدنا شعد مری رب و هدم 3 للا ءاتشنا هدکدلیا هدافا تورا و مدردنوک مدارب ود مدردنوک

 رپ را نالوا ی ES رزوا ىدع و هد ر وص نو ESE نامز دعد

 حا a ا دا | كلام نکل مدیشعا دعو یلب هده گید ردنوک رادلیصحت ود



e ۱۵ جتس 

 هّتسلا هلکعا هدایا قردل وا تسد یم یرا ادلبصح هلس وج زرول و یتسهراجرب لهفاب ۰ . یدلیا ال

 ا ی اضرف اب وک كن د هرایب ۰ مدلیا نت هلا حالا ويد ردم و تم یلیصح

 ِِ كل ردا شالت و رکف ندنکیدمهدیا ۱ هداما قروه وا تسد ی یرشابم ر 1 رقم بولو ۱ ب رطضم رب
1 

 ر ندنرلقازق مدقا ندن و ناطلس O یشادنرف كناح سا دا 1 تا 5 راجا

 نأز قازقو هد راتر رکم رایدا هدقهدخ الاح بولوا شّعا ناسحاو شخ اکب هلا یرقو روع
 ناطلس زوک قا نکیا ن یسدنفاو یکاح هدنروصو + شعا شعا تماقا هدنسهب و فک

 ردتصرفمامت روبهلوا شبا طبض یم راریسا ددعجوا منب یتاک كناشاب تعب (یماشاب تلک ) هلهطس و
 قجاآ یوعدر كحهدروج یاوعد یکلوا ودمریا توس وصاقت هریسارب نال وا ی ولطم یرانو

 ین ید اشاب تویتسا عقارت عرش هلع دقت لاحت رع ها شاو یدلک ه هانا بولا یرشابم هرزوا

 هلع رش یماوعدن ندمتبدل وا شعا لیصحت فوق و هبابق نوناقو مسر هدک دلیا هداقا ی تور

 مديد ردع ولطء یس وا لصف لزماوعد هدنسهمجاوم راوشوق راخا هرزوا لئابقنوناق تور

 توقیح هنادیم عساورب : هک وش ۰ قدشروط ه هک اح ح ورشم هج ور هلکعا هدعاسم یچداشاب

 كج هلدیشیا یسس كفرط یکیا هلبا یرارادفرط ودنک ځد كد مدروط هدفرطرپ هللا مرازادفرط

 یا هنناب و بودا بصذ یچلیاینب رب نالوا ع رح رایدروط هدفرطرب دیعب ردق قج هیلسالک ا یزوسو
 معرد وب دن طب یا ٠ نوسرنو یبرسا یتبدل واشعارارفا و دعو كد بوشوق دهاشدقم
 تعاسییا هلمح وو تونل وا لاسرا هن ندفرط ور ۰ یدلریدتا هداعا هلبا وج هل وکر جد ندفرطل وا

 ءلردبا دارا لاثما + هدامو یراراشخافرط یکیا تیاهن بونل وا هلاکع كره دنا تفرودمآیچلیا ردق

2. ۱ 

 هلءمح و ۰ ۳ ِ تكعابوسحم یولطم و ردقو یسهقالع ا تاکید هد راربسا درع جواو

 یکیدتا مارا و مایق هدنسهب رق كکی د ید یدنفابناک طقفف رده ند كکید رسا نالوا دوعوم

 .مزالیسرویسلکهچ بلح بوطرب هکبدج د كنآ ءان هنغیدل وا شا هظفاحشیآ كیدجم هداننا

 ۰ ردن دلئابق هم د: موسر یسعس ود و شالت هدول وا نودم هلا زوسر تاک هرابمب

 هک ییدلردن وک تاعهمو ب وط هنسهملق راجاح وب

 یررواط هبسس ور لا هن ام نا هدر هدیکیا هنا هط راق هدنس وش راق كن ربعم ی  هعلق را

 یعوبشاب كن راراتات یافوت نانلو و هدنلاوخ وا و یلیسلم كنس هعلق رابحاح قردت | كف توط واک

 هعطق جاقرب نوجا تبنما لیصحت هلغلوا یدوم یداسف هر ضعب و یاد زوک هباغا ىلع نالوا

 اشنا رهیاط هلبرفح لدنخ ځد هداروا یک یغنیدلیاب هدهاناو كلردنوک تام یناک ر ادق هللا بوط

 لئابق هلا هانا "یلاها ییالوط ندهدامر ها تالئاف تا هدانا وا هده سرا شک مزال كلر دتا ۰

 ندنسیلاها هعلق هجقدفل وا یوعد لصف هرزوا هدعاق بولوا روصحت هعلق ندنفیدل وا ت وادع هدنایم

 ندنکیدلروک راج ځد یریخأت كتم ردق هاوعد ماتخ بویلوا نکع ی ورخ هرشط كدرفو |



 دسارول وا ندا تفلاخحت هن ۰ .هرانعا تادحا هناخ ندنرحا كر هىا

 ۱ یدلروی هعطقر هباغا ىلع موم هدننعف یسلدبا ر Ea هرتقا
 العا تاقرب هنسودنک بولیدروتک یلغوا ریغص غلابان كنارکع رق دابآ ندنراندزوا یسهلبق هزابا و

  هدموقرم رم یتارفن جهبجو یوطو تام و بوط كجه ردنوک هرکص ندکدلریدیک سابل دیدجو
 تو زونه هلرب جارخا ندنسوبف هعلق لربلدا تناما ود ردیعانوق لاتاو كاناو كاسن و لصاو ملست

  هوریا هلا كر هدنادیم ینلرغآ موقع ریم هلبرلعا موجه یمایقشا هزابا ندلریآ لازم پوط
 دانا کی یدتا قانوق کی ماباب اشاب یتاحو لام ردقو هدقدل وا لباقم هراهدانمارح لوا بویلیکنزوا

 | یتلریغا موق مریم كلرهلیکح هفرطرب اقشا كجید زکیل آهسرربولا هزکیلاح هدنادیم لامهتشیا مدندال وا

 oe "یلاها غلبام اغلاب یتیراکج هی و ع بولوا نام هرقب هب رفو شلوا ناور هلو بولآ

 ا تدوع ه هانا بولآ ی ییربخ و اع ه هرکص ندکدتا میلست و لاصیا هنلح اساسا یا

 ۳ تو هلن شاپ E ار ندنقاط یکی كنیساو ندهددج باوثا نان وا سالا هود نکل

 هلو یر ندراکوب هکنوچ ردشلک هدلاح یفیدلوا روک هنمکرب ندنتسوپ نویق هدنشودو قاباق
 . تداع كا دیدح ییرقاط تأو یتسهسبلا كنراراکتمدخو كن-سودنک هدقدنلوا نیبعت هم ممارب
 اورو ییسهنیک كنسابشا هسیارا و یب هنرفاسم رکا كنبحاص هناخ یتیدل وا رفاسم ول یغیدلوا
 ۶ لق نایرع حو رشم لاوتمرب موصعم هراحب ندنفیدل والئابق تداع خد قلآ یییددح و دیج

 ۰ < یارکنیهاشو یارکرداهب داسف إب

 32 لب ا م ly ا راس دا و نارها
 2 ندداسف ا او ار ل ب ندلئابع یدیشغ وا بیقلت ود قارا

 2 نام هکنوچو یدبآ رنج تو دا هنفرط یرد نیغلوایثاب كب هدهیسور لر یدزل والاخ
  ندمتدل وا ریقق هرلندا لاوس هلفل وا ع تنا كمهلریک ییهدام ندنفیدنلوا داكا شادنرق هدلئابق
 هکولاح یدررب و باوج ود شمردنوک قلجرخ ندلام یتیداط ندولهیسور ناطلس مولغوا

 ٠ ناه مردا یخو دن هنتلود هیسور یلئابق لادجو كنج ی هسرولپ ر و ها ردقوش کب
 a ۱۳ 0 ما او و نرل تار رالکا روس
 5 هنسهلسق سداش لاحرد هللا رخ .ود شعا هدنګا درو الاح مدآ نال نیقرط ده ولت

 + تا تیر ور E تار هدرلل و هلج و یعیدنل وا میلعت جد مدآ ندنک و تولب ردنوک مدآ

 1 ردشمرجاق یتمدآ كنهيسور ككردا هعاشاو هدافا ود مرودنک ه هلسف نوجا كمردتا رساو ذخا

 رەد روشیراق هن اشاب ىلع ردمتلخ ےب یراراتات یاغون و مناخ نب جالو رفظ ندزوبوب یارکرداهب
 دن رزوا یسهعلق یاغون هللا یراوسو هداب كی زکس ید بودا لافغا و بلج یی رارادفرط ودنک

 قرەنلوب ا و ارفق نالوا یفوبشا هیات نانو و و دا و



 نادن راکدمهز وک ت تک رج ر جد هسا وب یفیدل وا e هدنڪا بول

 شل ورو ندوبق هنر وا توبلرضاح یب ی شاق قح هیلغاب رسا هالا بودا ب :

 بواب یر شا هن رایوط تع رس هرز وا یهیلت تاکی ادم راکدک تب 5 رادقل وا ما بوی 1

 ردق هل او ۰ ردراشل وا روبج هرارق بوروح زو یسهبم هلغل وا لاح "هدیطاع یسهناد زو جاقر

 یدرونبروک هدنلاح تیب ولغمو فعض یفرط تموکح هدلئابق راظنا بویلوا عقاو یفیدقیچ ندنف ےک
 لئاش هکنوج و ۰ ردرلشمالشاب هغعاط یی هبلعتل ود رود ناش توکروا یرازوک ندهماکنه و

 هدن راس ندنفیدمهل وا رداقهکمر و ا هس | لتق یني رب مدآرب ۳ ءاطخ دوخاب ًاوهم هر وا

 اکو را اا اضو شخ یشاب هرکو یا رسا اضک ۱ ملا سا یرکیدکی بویل وا ل

 رويلڪ لرت یییراقچ وچ نابالغا بوشود فوخ هن برجا هدن :رلکدروک روتاپ هدنآدیم ا

 هفرط و كناطلس زوک قآ یشادنرف رک و كنسودنک كر ک هلغغل وا راعشا و اهنا هتداعسرد ندنفرط

 اتم و ادا ج رخ هیدع ورلکلتفح هن را ودنک هدندناح یلیامور تح بونلوا رادتا هن راتلاقما و تمل

 ہرا: عاما ندکلک ید ریس هبها و راذعا ید ىکا هده-سلا شل ردوا و

 تاماظن كلئابق ردا غفد یتتاداسف كرانوب هدرب رارب هللا الو و لئاوغ ردقو اشا ىلع

 ۶ دخل وا لا نده وا رکعلد رکقا را هلیسهیعاد هباق و ندللخ یت راهسس وم

 نسّرسد هنتسایر 4 ابو یهدفرط ور لد هتم وکح عرق ییبدل وا روع#* یا رکنسهاشخ د ندفرطرب "

 تانابق هلال وا رخآ نواب هدلاخ و هسیا قره تن رخ نایوق ی
 زکسناسفط یسودنک هلا كر هدهانآ يداه اشا لع هل راتروتنک یو

 عاقجالاب هداروا یراراشخا و یساسۇرو القع ناف ها تورو مان یلبح راو

 كيبشب نوا نانلو هدیلاوطوا هقشب ندکدتا نیمو دېع هرزوا قل وا دوج وکي هددعفادم رم ی

 ردق كي ترد هرکصندقدنلوا هوستو یظنت یتعصم یرافافتا و داحتا ید هلبراراتات .یاغون
 هلبا یاغون نانلو هدیلاوخ وا لرهلک هنفرط هانا هلا ناطلس یارک دارم یرارامتخا و یساس

 2 2 بغل ات كنيرلەلدبق جاحول
 بلج هنامطیلغوا ناغم نالوایولح كنسودنک ندهسکارح یارما یارگنیهاش هدلالخ و هتشیا

 ت هدب ول آ ید لغوا ناغغ هلسعد مدتا دن فال ند ادار 0 زکیلآ هزکحا ی

 اشاب یلعو بوک هاا كردن دارد کا هزبآ ماوقا نکیا هرزوا a و
 هنسعا قان وف كن هلبقرب ندزمحا یدرب و ه هیسور ی ا هلا لد ا بوشیروک هلیسدن

 ها E زرا بوروا جد ندا قاوت رذق وب ر

Abele aap E Dr RIEی  GINدیس ات کر  

 ۳ رح ندورحا ود نوسل وا عیاض تورا نیک د هر هعناک هلع ه وطخ ی رد : هب وب و

 ه3 دنلوب هدنحا هزابآ جد a ق گل رایدل واردنا دفاخا ود ۰ ردا لتقف یعل ( باصخ باق

 اشا ىلع ر هئسم ردتا 2ما هلار ارا. هندناح لیامور ندنفحهبل و الاخ ندداسف



 شة هنس ور ءا بولا E 7 ب i دعلق 3 ی تماقاو

  مسرولاق غاص رکا اردک یارکتهاشو سنا تدوع هه بانا هن كب ادخنک هلغغل وا عاقسا یغیدا وا

 یغیدل وا شعد مردا لاحرب یهزاباو سکرچ بولک هللا سور رک اسع ولتیاکهدنفرظ یآ جوا یکیا
 ا ا رم ی رام شعب كلغوا نام
 یاقلاهنفرط هانا هلیسهطسا و كنلغ وا ناف ید یارکیهاش طق «ردشلوا هدایز اهدناقر كازستینا
 ۱۰۰ را ا رح هج لخوا نا توادعو نیک نالوا هدنتح كنآ هلغماملوا یلاخ ندداسف
 ا E ندترضم لاصیا هنسیلاها ا هلیسهیعاد یکلریکفرط كنارکنیهاش یلغوا ناغت و
 ِه ۰ ردشش وا اک ا لع اا یا دور

TT E aتیبا  
 9 ار لادعلق دلها ىم هعلق هانا هلیاکتسا یرانلوا عبات هنساوه ندنرایرسرس سکر چ
 2 ۱۳ ۱ ۱ O O O Ang ا نرو تصعو
 لو نکل ۰ یدیشعا خات بسک تص ندنکیدلرب و دف ا هلدتق و ند رم اما یدیا ناسآ یسهراج

 .ینج هلوالکشم لاح هسراشاب هكا كولس هنایفط لسم هلو ځدرارکید لردا تیار یخد هراس
 لمح ردق دلت یرهیاط و قدنخ كنهبانا هسا لاح هره یدرلیا ناهدا شید جد ین هعلاط»

  هدقدنلوا ےک یہا ماکعتسا یرهنلوا عضو دیلک هراوبق هلبا حرط رلیرپ وکو E را هياط بونلوا
 9 E نوکر هب هدلاح یکیدتا لولح تقو قح هلبقاب هنسهراح ییدأتو عفد كاموف رم قش

 ها جورخ یسیلاها هعلق نکیا هدندیف كقنک بول آ یراناویح ندنتلآ پوطو بولک هرزوا یغیدلوا
 . ناج لو ولنامط نالوا روهشم ها تعاصتلاح رد اشاب ىلع حرف هدنبتع یرلقدرچاق قرت | كنفتوریت
  هکنوچ ه رکصتدک دنا | لصاح دامعابوریدتا نبع هرزوا لئابق تداع هلا راضحا ةفخ ییهسک ماناغا
 ٠ هدنقح هرکصوت 2 E لک دلما یسهنسنرب رونلوا قالطا لام كناشاب

 E EL لو ا كارا ته ا

 a د رارف وا كمرپ و ربخ بولک هک و بوردنالقات یارک د وچرات هدنرب كرلهب رق
 جم ۱ بن لو یا ۱

 1 1 ناجلو ج ورشم لاونمرپ .ردشعا دیک اتو هست وا فقاو ییطباض یر مک

 ۲ ۰ سنا اة اقا ها تقام ۳ هارو رو هه و توپ فا

 لج ندنرلکد تا باحتا مدآ ود نوسلاق نالفو نوساک نالف بوزک یرقان وق شواج شابو رع

 . هدنرکدلک هنسوبف اشاب بودبا قارم ود لاک ردراو یشیا بیرغرب هب كناشاپ قلخ ويف

 ۰ تننساجت فسا كب تک بولوا هدکشیا لاصیا هنفانوق كکب ادیغک نامه اشاب یرلتانلوا باختثا
 ہدقا رم بویلت جد جوا 4 قحا را ا هکنتک رانیفاوا ۱ باتا ندنعیدل وا یروعنم

 ا



 رزم سن رک دملق ایتاتا یا رد TT n ا r امد ا و یر
 ترا جارخاو همش ود رشهیعا اح هنار تب اک روا ا دا نوت

 توقیج ه هياط كوب هرکصندقدتابق نسوق هعلق ود ردقو تصخر م لدرفر ندارو - و

 بقع رد هم روک یسهلعش شنا ندنجما یسهرق سک رح ندلاسش بناج نکا زادنا زظنهفارطا

 هرل هياط بوئالحالسو بوناب وا ییاهاو رفاع نکمردتا تخادنا راپ وط ندر ره كنهیاط زوتط

 رويدا ن هلملع وا ناغمت كب دک هدهب رق رک ست وه تور اسب راوي هعلق هدن راک اک 3و

 ند هلت كردنا تبیقعت نی ر ر هلا تبت لاک ا قطن هسکرھ ود نوسشا دادما نوس یب

 لاو یسودنک هده لا رلشعا رارف یعابنا كموق رم قش لرهشیش روفلالع بودا ح ورخ

 ۰ ردراشلروتک ههعلقر ۳ هلا رك عولط تولد :وط هدازکب ۳

 يانا ناح لوو ان ا قاب یکروک روس ددعرب تقولوا كناشاب ىلع 2

 ۰ ردشملوا شو هقرخ یسودنک بودا اطعا نکروک ند و شکر هرزوا یدعو ید

Eیراهرزو سابل هلغ وا ما یرلمادعاو لتف تولیدروتک هن روذعح كناشاب هموقرم یابقشا  

 ضراع شالتو فوخ الصا هکب دمع وجرات هد نکیآ شعالشاب هکلدا ی نوسعتالب هناق

 ردع بولک هبضع كب دم وحرات هدقدلوا نازرو راز نکرولیدا نایرع یمهنادر یتحو را

 مانشد ود ردمزال كعا شرد ادا یو ردو قیا كن وام نیس روس دا شالت اب وب نوت

 نایرع هرزوا قفل والتف ررح لاونمر ځد یریاسبونل والتق هدنراههجاوم یرتنر هلهج وو ردشطا
 هل ردا و هننسح یا رک دمت مدنفاقر4ب الغا اغا دمع ناجرت هرزوا یس هیفخ تا يلعن كناشا نزولا 1

eار ید هرولوا تربع زات ها حا سام د هو  
 نالوا دوج وم هداه هرزوا قفل وا لاسرا هلوباتسا بوک یردلوا ر یمن

 ندرارباس رکو ندرلموقرم كرک دعباعث بولک یرلندزوا هایسوا ما عوج هدکدلردنوک ه هنیفس
 هلیطرش كفک ندنقح بولوا یااوعد یسهلج هسرول وا ندیاو قمالوا عقاو ثاهدازمارح هلوتموب
 راضحا هشروضح كناشاب بولیراقبج ندیک هل راغا تعافشو احر یی رافالطاو وفع كرام وقر

aیاغون عقاو هدنجراخ كن هعلق و كل هعلق دعای : هکهلوش ۰ ردشل وا فا ویس هشفانم یلیخ كبارک دخ : وح را هدنص وصخ ن 1 دن ها هل راس لرد ردتا نبع هرزوآ تیام هد اف  

 نازو ررض هنوک ر و قلناع هن رالایعو دالواو لاوما كنقلخ یس رو هطاو كنسيلاها یسهعاق

 هذعح هل وا نعشد هننعفدو تسود هنتسود بوک كةس رولا تف و#لر ه ندنف رط اشا 2 9

 هلا نيم بون وق لا هرزوا بات E هنکج هلت دوس زوس راگ هدرو و هن > درقیک |

 اا ود مدالشغاب ناق كنس هدر هدنکیاو شعا انغتسا ا هدفدنلوا فیکت 4 ا ود

 یساناده ردمشادنرق توس یارکتهاش ردول ربخ هه كلوا هسا ندکمع رود یحالیو ندکیکج

 نزیلصم لردا طسوت یراس نیغلوا شعد مەديا نیم اکو مردیک هنسودنک هتبلا نوجا قلآ



 A BRO ARYEN جی8 eT ر OS O یا ی ناشی ت کک -

 :e هکدلیوش ۰ ردشهل و یسهتروا

 . قفیدلوا شما تاب هدننیم هرکصندنآ عقاولاقو شا نیع هرزوا هراس داوم هلیطرش كمر و ربخ

 ۰ ردنا تاور یدنفا ماه

 هک یشدلواریسا كندتاک ك رک ها رادقوچ نوردنا ب

 ۱ یسهب ده هرزوآ هدعاق اشا ىلع و تولک یچلیا یغیدل وا شعا ربسا و ذخا یرابععد

 ا تو د هتعالرق ار راصحا یک ادضک هرکصندکدتا هداما تورو
 ترشابم هکمریو ماظن هن راپوط هلا عج هناي یتسبلیخر ندراقام نامه هدقدراو هنغانوق بوقیچ
 . قجانلوا تراغو یدردتا ادنود نوسلک دعای رانیتسا تعنع لامو رسا بولوا یرا مولواو یدتا
 .لایعو لامو بارخ ینسهناخ بوصاب سه رق كبارک دمع یلغوا ناز هراندیا لاوس ود ردلحم هن

 نالعا ود شتا رسا بوریدتوط ییولکدک رفن یکیا اریز ردکرک مشا شح هعراشادلو یتسایشا و
 . راوجو برق ك دمج مدنفا ناما بولک هاشا ةلام یرارادفرط كيارک دمع هلکعا تیفیک

  زاب ود نوشروط زکی روی احر هکبادنعک هلآ یراریسا دسیا هدنا مل هديا هداقا لمراو ردهدهعلق

 ه هب وق تاکرادت بويل وا دىم هددسلا شمردنوک رخ وللو اجر دده روھ اشا هدن راکدتا

 هج و هل هره هدلاح یتلدعح هر شط ندهعاق هلا لاعفا لاحو هتعطاقو هنغیدل وا لات ندماعما

 ٠ هعلق بم هنفیدلوا برجو مولعم ندنس هنارسساصتم ةقباس لاعفا یکجهدیا بارخو دابر هسردا
 دسلا هدلح هن ره راربسا توردنوک رلربخ لجو قح دنف رط ولغ وا ناز یسولقاج واو یار |

 ۱ یاوحا لیصف ردمزال لاحتسا ناما اا ر هر هعلق E بولو

 _ كانرایضعب ندنسایقشا یسهاق قحا بويل وا یلخدم ًاتاذ كن ەراچب هلبراعد زرایا هدافا هزکفرط هرکص

 نوک یتراب ندنکیدتا مزج یفجهلوا بارخ كنسهرق هسرولک ادکک هکنوج هدلاحینیدل وا یشیا
 لوا هنسودنک ندنفیدلوا ش شمهلد ناماو یار هلا لهم نوکر ود نوا نت ا رع دنفا

 . ملست ب وروتک هبهعلق یسادرف ككردا هظفاح یراریسا یتداع درو بولی ریو لمم هلمجو
 ۔ یدردنا هبوستو مظن هلا هنایک لیلا فئاطل هلو هتشیا یشیاره اشاب یلع حرف ۰ ردشلا

 ۱ ۰ ربا تداور یدتفا ماه ود

 هک یراماظن كنب رلراتات یاغو لب

 - یرلقلاب ا دص و هداس EST O نالوا وا ناکسا هد رق هانا

 یس ودرا یعاطاباب اعم هدنرکدننک بولک هب هانا هرز وا كلا كالەلع هلا هيمو ًاضعب وك ا تخ ورق

 . . تخورف هلبا ام یفزج بوروتک هرازاب یهراسو باکر ےسو تخر یراقدل وا شلآ هد ودا امني
 5 ت ا ا م م یکی نوا یعاو نوتلا ددع رب یلکتسوک ساما نوکر ید راردبا



 ار ردقو هلا ب ا 8 تاپه الا ید 1 هر

 رولم . هل وا لصن یسهیرو تیدات لس رنا تعاطاو یقرصتو طیص كعلح تربس یر ندا رویعا

 رغیص هجووآ هلا عقاولاف یسهشاط رانات هکشلو یقروصو هصنهدو شلاط هرکف اشاب ىلع ود

 یار 1 ِِ بول وا هدا ز کک e ردلکد هاط 5

e ۱بصذ طباض ندنرلحا هدنروص و شما تب مدق نوت < ها  

 زوت وا و افا یمهنآ د زوت وا 1 هلر هعلاطم سا و لباق یراطب رو طبض هدلا ینیدنل :

 هن ررا و رزوتوا هرادنتکو رقرق هرلاغا هلبمان یسهظفاحم نابوق بولوا بصن وراد وا ۱
 9 هعج ره بولیدروتک یرلتارب ندنداعس رد هرزوا قلروب اطعا a رشد داو و 3

 اطعا یرلتار هرلازربم ِ روا طب ر ماظن دوجوم هدانا هلا رف

 بوقبچ 0 9
 رلیدل وا

 ک در ی ا شو یتداهش تد رش بواک 4 دی 0 هد رفس دیسور هدعب

 ۰ ردیس هرم رموو یر
 لا ا

 هک یاظن كراهاکنج »۷ ی

e ۱رک ندنف رط راراد هزج بول وا لخاد هل  a 

 اشا : لع ی سراج I خا هرهاظ .دلبا قادر هک ندراتاتو لئابق نابم دهن اظ هناکنج نالو

 ا راضحا ی ندنغیدل وا ردتفم دنسار جا كن هم عاصم هبوب e بودا و

 رو نالوا E ندلوناتسا هرزوا ید هیفح نایلعت جد وا نکا تصذ راده زج و هدافا نا

 نده غ ناطباض و اول ربع و ناریم رم و ارزو هن رلل وق هن اکنح 21۳ زمهاسدان هلا | تلج ی هناکنج 2

 كلروک هاب راتف رعم یرابشاب یرحو راده ز ز>ح یراروما دفاک بوبا هلخادم و ضرعت رد رب

 و نکیغو تلمرپ تسسل رد ندرلهناکنح ا رظل هنعدد) وا شلروب ر ادصا < طح دلعم

 سابلا شش هقوج لا ار هدنروضح لزمدنفا | اشا اکس ۰ دود قیال یرم رو دا راق

 نیسرولب هل و هن اکنح رادقم هن یدعش مو و ینانسعت اما او تاو 2 بصذ 0 یر

 لاح رد هلکع د مر زسوک یتیدوج وو رر و ین رفد كن اکنح ك مسرولو وا رهظم هناسحاو هدک دی

 هن نح رخ رو نیکمد بر ورو هلا EOE یاد راز ۱ تدا 9 اود ب ,وږدزاب لاح ۶

 0 EIRENE Y ا : ۴



 اا نانلوب هدنناب كناشاب هدهبسر تروص هدکدتا عدقت هناود بوریدزاب لاح عر هلمجو لوا

 2 تو وا بص یشاب یر قرهنل وا هدعاسم هرز وا یتیدل وا یسهدرک ےعصت كناشاب هلرب هبص ول ید

 9 اوا تبابح ندنم رح ید دنس ید ناسعط قردنل و ۱ارحا یعلرادهز رح ید ا

 و ندنف رط یراغا هدک دلک مزال قلحرخ هن رارعف هناکنح و قماغلا حار رخ هدابز ندهراب زو و

 ۱ هدابز نددح نکیا د وعفم هن اکنح هدنادنم و ِ یدنل و وا هسلت هن رایشاب یرجح یبایاص و

 ۰ ردا تاور یدنفا 2 ود یدلبا

 للم هجنوب هدایساو ایوروا بولوا و نمربک هنتش تدندم الصا ی دن هقناتط هناکنح

 كت د رللاح و ام تات E یللصا رو رازگا لتم دک دن هدلاح یرافدنلوب هدنا هندي

 5 ردشغوا ناب هد دم دعح یرلفدل وا و تعشلم ندهشناطرب نکته هد دنه ًارظن او یا

  هدلخر هرزوا یتیدنلوا ناب هداتک ةمدقم هکنوج یسعرادعح هنادبم یرانو كناشاب ىلع

 هددانا بولک مزال قلثاللوف هدشيا هنوکرب یرره قرءهبربآ فذص فنص تلم ندا ندو نطوت

 كمردروک یرشبا ربقح و یزح ندنشدل وا ترابع نده رکسع فاوط هسا مالسا لها نانلو

 یتجهنل وا ناب هدرز ردکرک قلوا یتیم هن راکفا كعا لیهست یدندمو راعا بایسا هلنروصو و

 لیهست كروما نالوا مزال هجرهش كلذک ید یسریدتا لیکشت هلحر هج ورا هراشرا هلبج و
EE 

 8 6 هاراصن تر بولو روک یاظن دل رله اکنح هلا هنایکح قل ر ط

 نرد س 29 بودا راضحا ىا فارص و یتچ کروک و یذر هرز وا یس هیفخ ناعلعت كناشاب

 ردتالو یکیرب یماروب زکیدتا تمدخ ردقوب هزعدنفا اشا زکسیمزعا راع ندرهناکنج ردبقو یتربغ
 زکه ستا ا تصح ر ةا لا اسلکر و ا هلع لعتسمر هد دعلو ج راح هدب ول وا حج 5

 ید رانمرا لاحرد هل راد ۰ ید روس هدعاسم جد نمدنفا كدا زعا روصق هدهیص و هدر

 ۱ اار قرار 9 هح ور ه هرکصتدکد تا لاصحا تصحخر هلرع دقت لاحت رع توکیرب

 اشا ىلع ندنسملو تروص كصوصخ و ود تجار هد ور یلمدخ حق هل وعم وا دل وا ۱

 ۰ ردشعا تیاور یدنفا مثاه یتغیدلوا رک تم و نا

4 e 

 بواالشاب دف وا حج > وص هدا ز هلل وا نادانآ و نس تونل ان نیک کدو ماجو ناخ هد بانا

 هدنروص و ۰ یدا مه :هعغ وا نزلس | ندنرپ روح ی ها هددعلق ج راخ ددل ا کوبلاح

 لږ ملصلادعب بودا ریساو ذخا یرلاقس هدقدلوا عقاو توادع هملصلابسص مارا قلخ لئابق ًاضعب



۰ ۱3۷ E 

 , yyنا 9 نوجا قلو | هتسرا و ندنکتو | 25

 ځد رنابرق هدن ر وهظ ذیذل دام هر ع ورش یعانا ت شا ادا بو لوا صا ود نوستا رفح ول وق

 قدر رب جد رانر وک یییراکدتا تاهابمو ت سم راہظا رەد مدلوا كلام هربخ رب زلو انف و ردا

 هلدابف هسیا هن تولطم

 هدنقع جالوق رچوا مشکیا هدا ز ندزوتوا هدنفرظ یارب هلب راغا ترشابم هن رفج و وق بقاعتم

 لصا نع هرزوا قلوا یصالخا رثا كن ریضعب هک هدنوو تبارغ ۰ ردشلوا ادب یرووق یا
 تباصا هنرزوا یکیزەلب و وق مرم هدیغاشآ جالوف قحرور ردا ۳ هلع نالوا ووق"

 ا بوب وروچ هایک و هک هلغملاق تارخ نامز قوح بولوا مظع رهشرب مدقزا ها ٩

 هد ران رک هد یو ندراح و ندنکیدتا نیب یعیدل وا شلاق هد هل و یساسا 1

 اردا هلرادتهنکتو ها بولوا ادب رجع بقعرد ندنفیدل وا شلو یشاط نالیس ددع یکیار :

 كح یروص شوق هدنرزواو بولی راقیچ ریش قوچرب نوکرهو رایدلشاب هسسح هلبا رفح یرار
 ه هدانز اهد اصعب و ددو اال سه اد رھ اراصن دساط تونل و هقمتع راثآ یک یراشاط رهد شک ا

E۰ ردا تیاور یدنفا ےشاھ ود یدردا هعلابمو ذخا  

 هک یتیقفوم راثآ ضعب كناش شاب ىلع حرف و - : و

 یسدنعیص زوط هد هباتآ یرلادتا ندنغیدغل و زوط س هرزوا یقددنلوا ناب هدالاب

 ییعاونا هیلوصفو خو هلشو ځل ړو ر و ندنکیدا رابتعا هءهربس قلخ لئاقو یدیشمکچ ۳

 تلج ندجراخ ځد قټد ندنهدلوا جد نمرکد هتشب ندقدلوا حاتح یک بلج ندلو ساتسا

 ا سا یدرولو هرروا ترک یترف اقا عسوت یتراحت كنهانا ًارخوم ۰ یدرونلوا
 قح همم هل راقبج ندنف رظ قردش هل.تق نوا نالوا شک ندنداعس رد هعفد رب تولیکح و ہےابخ ٤

 .هدقدنلوا ج بولیرغو هلبا وص زکد ندنغیدغاو ځد زوطو بوللقافوا ندنکیدلک ههجزد

Aصاخنا هقشب نوح زعدنفا اشا اب هدکدلروتک ههرفس بولوا لصاح كکا رب هدنلکش  

 نامه تورک ورګا ندوبق زار هل راندا چاقرپ اغا رنا راروشلیوس هر رب راخا ود ی 1
 ردشف وا هبحوت هد هزک هدهع هلا لزع نداروا هدنرصنم هن سصیق "ِ تولک هنشاب هرفس

 هدقدلاق هل ممر مار بوذا تک ر نا N ادق وح TT اک و هعطق ر |

Kiا  Eلی و یزمترط ود یدنلوا لی و هبدنتسوک هدیلیا مور ز  

 هنناح صراق ز ۳ تذک هدزمکیدلک نیس هنهاکشس یلوسلک هلما نانع فطع ځد نداروا ہلکا

 دتشب ندقدمهلو بوارآ بصنم هدنرزوا تآ دتسرا "الماک لصامسا دلو هداعا ود یدنلوا لو

 ا تبویمهلو د ینآ هددسا مدل وا یضار هنسهبل وق نایوح اضعب و قدل وا و کت

 صندنو ماع قازر یاو كردا راذک و تشک جاتحو حآ هدناباب و هوک هداتش تدش هلا مرارادافت ٠

 ردمشع ادهعت ود مردآ و ر توعد ردوش كەسا رروب ناسحا تہعل حاص درک | ول رد هن ره 92

 9 رلرادافق ]هدا ماعط رود یدلیا ناسحا 5 نوکو نرو وار ك قوج هب یراب بانج ۱
 نکچ تجخز دره صع هدهنانا تیفیک و ردشع ا ترشابم ا دلرهروس هنزوک و هنزو ى ا

 .. ردشل وا تا كوس ر هن دهاح



 : ی ۱ =

E۱ ۰2 ورو شراجو نجوا صالخ ندنر ور تونل وا تادحا یرانمرک د 83 هدەبانا  

 می - نان ضای و یلینشاح و صاح تیاغ هدنع ر یکروح دف وصانا رونل وا ریبعت ( جالق) هدن راهن اخ تالعو

 رک ت را ندلئابق ی حعیدنل وا تادحا ور رد رخْغلق تحخ ورف هب هراب یکا ید ەق ر تونل وا ج

 : ی وفا ا هنسدوک وا نوا توا حرف

 ندارد یکلەنسر كنعاونا ا ۾ رب قحا بونلو هرزوا تژک ن واو كکا هلتروصوب
 1 ۰ یدرولک هل وا بلخ

 ۱ ِ كن هنبفس نالوا شش !ردنوک 4 هبانا هلا ل ندنداعسرد نوڪ ا یسهنس کس ناسعط

 . ندنشیدمشچ بولک زونه الاخ كراوه هدمسیا شلوا دراو ههانا یربخ یغیدلوا لصاو
 . یللازووزو هدنسهرفس یرلماشخا هدهسیارشلوا فولأم ید هکع هتساب یعابناو اشاب یلع هچرکاو
 . یلاحوب كن آ یدیشلقیص هجلیخ اشا ىلع ندنفیدلاق رز ما اد عاونا هسیا هدرالبک تونلو رفاسم ردق

 ۰ وام هدنص وصخ تالوک ام دعبنم مدنفا بودا قافتا یسهلج هدنرلکدتا هدهاشم یرلاغا نوردنا

 . بوداتیعم زعهلج هدنروهظ رفاسم ردراشلوا داتعمو فولأم هنلکا هتساب د لئابق كيلوا كانغ
 ۳۳ رو اب ا ا ا جالق ناغ خفت ید نوا زعدنفا زر هتساب
 ۳ e مرارادافت زس ما دیق الصا یعدنک نب ردفوب تجاح هنکرادت جالق بودا راعد هنعابناو
  رهظمهنس هبریخ هبعدا كرم دنقا تم یو دا جد انا هلکعد ردفاک ځد کب زکهسردا لکا

 2 ردشفل وا ترشابم هنلوانتو ج دتساب هلا هب ر ی وراط نالوا سضحاام نامه لردا رکشت ود قداوا

 اخذ نکیا شفلوب هدنلاح كليادف ماتو شم ندرس قرەلوا دوجوکی هليا عابتا ردقوب نکل
 یجد ندفرطر و ندنغیدنل وا رصف هبنرع ضعب هدنص وصخ یلاصیا ندنداعسرد هلمنقو ڭنەمزال

 . بودا راضحا یتجرضفیک و هدلاح یقیدلوا کس یلقو رثأتح ندنکیدلیا تم رار راکزور
 ا راهنز اما روشیپ اولح یفاو هراغآ ماشخاوب هلبا ضارةتسسا E هراش
 ست حد جرفلک و یشات نتکعا نک اکو هبت ود همر و وط هسک یتخدل وا ۱ هثآ هدعابا و هددن ز

Eحاورا هدکدتا رابخا هباشاب یکی دلتا هدامآ و ج اولح بودا ضارقتسا ةا را  

 چ ودع توعد یتعاج ود كلوا رضاح هن رش عماح الو هم رد ارش مل هديا داش ناو شل

 شایع هدعب و بونلبق رازام هدروکذم عماح « هرکصتدنل وانت اولح بولک سکره هلکعا ادن راشوواح

 تاہج وت وتاجانم بولی د هتاف هرکصندکدلکچ دیحوت لک كب شعبه ادبهرک ذ هناحش بوک هتسوپ
 . نوک یکنراب یرلتیضچ نمدنفا ابا میش هن رثدیشیا کت كنابلک هدنچما رهشو ۰ یدنلوا متخهلبا

 شي ورد رظان هاب رد یریضعب و بونا هنشاب هلکسا یرایضعب یرصم وند رد راکج هرس وک تمارک رب
 . هرزوا راظتاود ردلاغقمالوا تاروبظ نوکو هتبلا بوقیچ هن زارف كندياط نانلوا ریبعت ىسەبت

 .  نمهنیفس ندنفرط بونیس بودیاراضحا هنناي جد ییاشان هدلاحو هکررد یدنفامثاه ۰ رایدناوب
 . یدرب وهما نی رود ود یدنروک یاصتس نالی ر و هدکدروتک یغوط ترازو هزب امدقم تح رویلک
 ,e یدبا م وز 9 0 یا م كنا ثا هدهسیا TT بوقاب قحا



۱ ۱۹۹ ۰ 

 روهظ هیقس نده رک ینیدل وا شمروب تراش كناشاب ةو زوعط تاعا نک لوا مقاولافو

 تولطم هدا ق و هدکدلک هننفس بودا عمح نشا هلکسا نیطبام و نیدهاح زواج ا دلکعا

 دم

 لوا هدفدنل وا لا وس ی یرادور و E هح المو سهر تولوا م ولعم یکودا هدف نالوا ا

 قرەنلوا تک رج ندب E هل ر وم ظ راکزور دعاسم ردس هفاح دادرح وب اق هکهدیکیا کیا تعاسهحا

 ردشل وا د ودوم نداق 1 لج ES ۳ لعد تیفیک وب هللا یاوح یراقد) وا ش 5 اناسو اما 2

 هلج هدام واما بولو ۱ ناب ندنعح هیعاسا دن هسلکمزال ق دل | رق یسدیلج و دوج ا را

Eترخأ هلل و 9 یدنلق ام رج تان ندنفیدلوا ناسا یاسا نيغ وا یرلع د ولعم ڭنىلاھاو  

 قود ۵ دن ورو وا هدر رب لرطخ نالوا هدنس هن ر وا لئابف یم و هدنس همحا وم ن 1 2 ا 0

 یدنفا ا سالم هلا راسد و سلطاو بودا لرب ید راد ور راد جد ی و 3 ٣ لا ندافصو :

 تاس هدندوبع و قدص عقوم ۵ كن و وق هب هن روا ی دین د رلشاب و ناح هل یراودلاق نایرع : ووخ را 1

 رک یدنفا مود ردق و ۳ ه دزد دل وا ندنسهر هاب تا رک كناشاب لح رف ج ا کت

 ِ ۰ ردوا ع رصتو

 یخ ( یرف نراقب تک ااا )رانا ل ۴
 لوب ك یراتمدخ و كناشا لع ها یغیدا وا ض و هب یهآ اإ لا تووح هک داند ينا 4

 ا نالوا هدنفح ییطووتلودو یکلشب ورد یسودنک ارب ز سد ردتما 9 نر 12
 ماکنه كنفنص عابااما نوسلو ES راتحا یاشمو نت ردق وب نوحا لصوت زر درجه جات لربح ّ ی

 قرول وا و ۰ قلخ ى دو لا هدنکا اف و رفق a و نکیای ات دل كعاناذتما هلس هدانع

 یس 9 زرول وا رهطم دیاگ ا هنشداتس و ن رفا ۵ كب ودنا E هلت ر وع هن یزدنفا ایم 3 ۱

 قد راتفا دص ةحردو ۰ رد شمالدیشیا یرلمرتسوک قلراک ادف و واک هداعلاقوف و ا 2 15

 کاما هرز وا كع | حاعط هدکل رپ نوکر اشا کرد بودا لقت هاکح ر یدنقا ماه هدنماتناب

 دسیا لاح هره لردبا بعت هنکیدلپ وس ًارهج ود تبا ماف هدروضح یشواج نوردنآ ماعطلادم

eومق کک مدلی ماي یر ور هلبا  oفتاطل ید اشا کک ۵ ردنط بول ییراناج#  

 هکلب ید س یدلاط ۵ رکف وللو هبقا رم بودا توت نکیا هلن راہظا تشاتشب هلا و

 نوردنا نانلوب هدتمدح قره وا لسم اا اد مت هرشطود مدیا لوغشم ردرا و د کج هن وشودر

 هد وع هب ورک هدنآ یرلکدروک یعیدرو وا | زکلا شورت اب كنا شا ه رکصذدک دتا ماعط یر دان

 هلکمزس وک یی یجدوا رایدتالاوس هش واح شاب ود ید را نییعتراوک ا دارع دنفا ماشخاوب

 هدنسهیعاد كعا مادعاو لتفیربف قرهشنغاح هنر ر هلا راضحا ها دیم كن نذمدقاب لاحرد

 هدن وسذلد و هب ت ودم 11 تفك و نوسنل وا وفع 0 رکو رداکد فقا و هب هضقمدآ كس بوت نار اب ا 1

 یتحالس دمبایف و ۰ ا نفری رها حوت لر روا را تارا ردنآ روصق هژ ۰

 ندنروضح هدنر وص یتیدغل و رج 1 ندرلز توقاباکا هددهسرر و تصح ر زع دنفا اشاب و تبول 1 ها

 لئابق شلوا نالسمیی زفرطر و یرارانات نامطزغرطرب هکرکم ریدربدتا ناو دهعهر زواقمال وارو



 2 یی راتحار و باوخ هلفوخ رر در ار رض هزم دنفآ هدب ولک یر هک داش هلغل وا ني ید دیس ور تولوا

 2 . هکەدنو تبا شعاراشعا قامو دهع هژرح و ون هدن رب و رشعا ماف هنس هظفاع كناماب بودا ی

 2 و و هدلاح یرلفدن وط ندمهقاب نکیالاکرب 39 مع هربعف و فقا وهلا تعرتحاساب

 7 ۰ یدر ردا اشا

 دلو قفوم ید هرسدخ كویپ هدهسیا شیکچ رهلچ قوچ كب هلمج ووپ اشاب ىلع هتشیا
aمته  RLًاددع ییهانا هرکصذدک دا راعا تح وع وص  iدیابت هعشب مرگ دتا ساتو  

 5 ردشطا هل رادت ید هقاک * هوقرب قج ها راب هثیا هداضتفا نیحهدنس وش راقن ي نو هلام ا

Eهاو ةلاءاشنا 52 ءا رب د ردا لق هل خوو قتاروصت نال وا ِ كناشاب ىلع یدنفا  

 5 3 كرکو نب رک هکتوچ بویعا فو وت هقدر هدنآ یییدنل وا رابخ ۱ هفرط .هدن ولجا یرفس هبس ور

 ا ور هلواترابع ندننوا یراط شلغو هلا لاب هک ( لوعوغ ) قدلوا فولامو داتعم هکع هتساب اینا

 a  بوط هدنروصو ریل وا جات هنلقن راحذ هقشب تونل وا هرادا هلکن و "۰ ردفاک یار همدا رب یسیقرب
 وچ

 و هعلق هرزوا قفلوب فرضتم هریکراب ترد لقاال رفن رهو قل وا ولتآ درج زسهناخ هبجو
 نوا سو ولغاب یشاب ندنسهراس تاقلعتو ابرقاو دالوا كعابتاو عانا هقشب

 3 رام هدب زک كاب نوا ندراتات موق و كب رک ندرا هلق راسو جا نالوا نمایرقا

 وا فا هکنوچ هدمشدراو هنابوف رن نالوا یرونس یسهرزج نام نالوا تعاس ترد ه هان
 2 راردا عضو یمولوط یک رب هن رزوا بووق هصک تاق یکیار هل آ ردقاسلاق یروق یرارک |

 هلو هتشيا ۰ راردا رورع یرارمن بون هش رزوا بوروفوا یولوط لوا هدرارفس هلوتو
 كت هعلق رارقو هعلق موکو یرازاب هکاو كنراهعلق وجاو كرغو رورع یاب هو رفع

 .دنک وا رواطو قماقاب هعانغ لامو قماغلوا راتعا هریسا الصا هللا بی رخت یی رهرفو شورا و

 ۱  كناغیط ه رکصخدکدتا قارحا یرالح نانلوا ریبعت یراهعلف شماق ی و

 ئ نکردیا باب و بارخ یییرلاحتاو فارطاو یرارهشو هعلق مان وشا بو هویک هلا روم ندنفرط و «

 . قیرتجر لزعدوم رفظ دونج هلبا ناینسا ولهیسور و ۰ رولاق هدزمارو تعاس ,یللا زوب عرق ےلق
 2 ر یدلیا ه هیلع تلود ها در یکلاع شالوا شعا طبض قحنا .رولوا روبح هکعا زات

 E قحبانج نامه ۰ردبا نالوج هدمریعط یتاروصت قم اعآ ورک دار هدعا تافاکم

 ۳ e لاتقو كنح ردق هب یدعش هسکارح لئابقو شمردا اعد ود هبلیا رسم ییماتخ كاتمدخ

 ِ كر هلع ءانب «رارونکی هدایز ندنرودنک هرزوا یرادوخ لوق یییرکسع رت هدیابوب ندنراکدهروک
 0 یو ۶ تولرا ر لاول راجا هدر قرهلوا طول ملل رکسع +

 ۶۳ ۰2 ي ا اا لاق كجا ها تلج رکسع ردق ییدنسا ندنوزپرط
a 93 2. دالب زلاق ههنس جوا هرزوا یا و و هلک هلوصح  

 ِ E یشەراد لیکم رزورب ها 9 ام تام وتو عرش تم بوک هنتش هطبار التم -

 گ و ا e 2 دارب ا رهلیح هب هيلع تب : ] ود هعذب ن هرادا

 زی و ی



 قرەنل وا عیسو هلا قالا در و ثالاع و ل هرس نطق ید لئابق ا

 لص مش ول هبس ور هدنروص و ۰ رول وا ش سل وا تام هس 2 لواحو ایل ولتناک هيلع تل ود 2 1

 دتفول واو ۰ و 3 یلاعت هنع قر هل رب دلاص ران و ندفر طب و نواب یودرا ندق رطرپ هدکدتا 3

 ر را 1 شدربد راردا رادتفا و دادعتسا ع هنکنح رواط قرونل وا هد رب قلخ لئابق ردو

 ۰ ردشل وا نام اا اربادنوپ یتالماعم كن هبلع تلود یالکو هلمجو ینجهنل وا لیصقت ی

 هعشب ی ِ ِ قیراو نوت هنروغوا تلودو نيد اشاب لع حرف + : هک وش

 ۰ نکیا شمرک هنتفایق ناردنلق قرەلوا ادف ءدلوو ید یسادرو با وا دن ی

 0 . تب 2
 هات ا لاح دنناد اع + لئاهنینچ ییادرکو حوم مو كیراتبش ٩

 طح ر E ک هبانا ۱ هد ول وا 9 ترس و زا *هداس و "یکتم هدتحا بسا و شیاسا 1 دشوک هک و

eیفاحت كن دعا یکا 1 تل ود لاح ر ضا نال وا ربا نا كنندهاح نالوا نت  

 E لز و ردقو یتیدل وا شا تسدرد هلدسح قلوا یرادرس كنسهطخ نا کار هحوق و

 هدندیما یمدمدقن رسا قرەلوا تهاذ دشا لابخ ۰ ردشل وا كلام هنارکی چک هتشب ندراهراح و : 2

 رش الشاب اب هکعا داسف هدنفح ب ونج ِ هباشاب ىلع ندن رب وا ا ر ی او

 E lL ك لوا راعا هلشر e را ا ا TT ةا راف روت ت

 تلود ناکرا ضعب یک اشاب دیج لیلخ هچرکاو ۰ ۰ یدزمهکج یتتیتفوم نادنج كناشاب ىلع حرف

 هلمج و یفیدنلوا ناب هدقباس دلج بولوا لاکر یرنظ نسح هدنقح اشاب یلع حرف كنهیلع
 تباع اکا روا هدنفالخ هددسیا شل وا هج و ید ترازو در هتسودنک هدنسهنس زکس ناسقط

 هنناض ورعم ضعب یعیدل وا هدکعا ر رحم هبهیلعرد بوالشاب هکعا مد هل خور جد یراندبا ۰

 راب واخ قوچ كب و بوقیچ قلاب عون راسو نیسم هدنرهن نابوق یتح ۰ یدراشلوا نمردتا هدعاسم
 9 فوخ ندلئاش را ول هبس ور هد هلا كن ول هيس ور قصو مر قص هحرکا تم وق مر بول وا لات

 هدة سا رلر دا دیص ب وديك ندهانا یرارخاپم نامط و ید رانههدنا یهام دص بوک بم هن راکدشا

 ندنرایکصاخ یاحوا هناختلاب هلا زوط هنیفسرپ نیففلوا حاستح هدایص رهام ندنرلکدلب ینلوصا

 شورغ كيیمرکی هنس یادتا هدنروص یتبدلروي لاسرا هب هانا هلا ضب وفت ةناما همدآ ر هدندروما
 یکیدتیک هفرطل وا اشاب یلع حرف رنانلو هدنهلع هدکدنا صیخت و ضع هتداعسرد ود رول وا لصاح

 دارکو ندنراشعا و ندنکرک هانا ك رک هل راخداو ذخا یتتاموسر كرەردتا دیص قلاب ورندخ رات

 هدنبلط مریم كردا هددقم طسب یدعش نوعا مس یتفیدلوا الام هوراق لام ندناموسر هلوتععو

 نالوا ريح صح هب هیلع تل ود هلا رازو س كجەدا توعد ین حظ ءوس هدنعح اشا ىلع وللو رو هلوا

 ۰ ا ا هنراطخا و 2



3 vr F- 
 البتسا ارا رول هبسور بولوا یرلتدعم رزو مس بیرق هنر ر یدل مال هال هدنلحاوس نابوقو

 ندموقرم لو بولک ولهیسور روا مثب كرر و را هده قفاوم 'هنبراجانه هبهزابا هرکصتدکدتا
 ا تو تب نکیآ رنک نودا دا رهومت
 هکعا ربساو ذخا یتیرددآو ایشا لردا شیرد ینیراتلراکهسیسدو هلبح كنولهیسور لئابق ناشیدنا

E هاشاب ىلع ود یدرلشل وا روبح دکعا در تک نداروا رول هيس ور ندن رقدرشاب 

 لا برف تم هکتوح های بودروتک روح رادق ور ندرلتدعم روتحزم ۳
okیه هب هب انا هلا نابوو قردنل وا اشنا رّساق ندنغیدل وا قوح فتا زد و نودوآ هلی قفلو ها  

 رادتمر هرزوا قات وط ییشاح هد دنا رص هلبس هعلاطه رول وا تمدح ر هب هیلع ل ود یتیم هنغج هل وا ناسا

ول ون ام فالح هدندوزو هتداعسرد ۰ یدیشع الاسرارهوح
تولک هرطاخ را هعلاطم لوقعم سکع 

 9 5 ا 

 هسبا قباطم هعقاو هیطق یفیدزا هنا رک ود مدلیا رم و هدنن هزمدنفا ولتک وش یئابق راراب هبرضو

 یلدا هدلاح یییدل وا | تا زخ هدب ولی ردو داو بولپ رب و تصخر هشلاما تندعم یدعش

 هلکلید رونلو یسهراچ هلمحوت و رونل وا تمواتم لصن هسرولوا كحهدا نایصع و یب هلا لاعفنارب
 هدعاسم کوب د یدنفا . ردشمالزاب ید تاوح باشا ىلع E تن وی نریلصم

 . یال وا م ولعم یراب هدهساز وا هدعاسم هحرکا بول وا جمال هن 1 كناشاب ىلع هحدقا یغج هی وا

 ۰ یدیشعا ضع كرەد ا ت

 ا تلود رویفلوا هدعاسم هماضورعم هکنوچ بولوا رکلد ندرلهلماغم هن وکو اشا ىلع

 نوسلروب لاسراو بسصذ یتیما لزتو ات یرلهدن قداصر " دوخاب و نییعل ظفاحم تاذرب ییدتا تینما

 جد مدنکو یکجا ر زارع لاا اا دار هل واک هشزش وا هدحاس یک کو کار
 ما جوبف اا نیسح رطاش هدکدتنا رپ رڪ ر ود نیسهلس ققح ی کج دیک دنا الاف

 رب N س OE لا نکل ر یدنشع وا لاسرا هاا تونل وا بصذ یسا لب و ا سەر

 بولوا شف وا صیصخت شاعم هنسودنک دش ورغ یمرکی یو ندهگآو و بولی رب و هنآ
 تا قاب نوا یسهرادا هدقدنل وا لد رت ندرو زم غلیم امت تا هد ر وص و

 r رولب هنل وا ه وست صم یعنق گن هیات هدف رظ هس رپ هلکبو تولوا شلاق E شورع زویح وا

 ۹ ۳ دنا اطعا ید شورغ كيشب هلبا امدتساو ضع ها بارفتساو رشت ود

 . حورش لاونرب قلخ لئابق هددسیا قوج یو نوبق ردقن ره هحرک | هددسک ارح دالب اذه عم

  یانعا نالوا یرلا وصح هیلع ءان ۰رارردب تا جد هن رارفاسم و رار تا ندنرلکدعا راشعا هب هرس

 : 1 لر اغا نح ندر کدعا تخورف یترازوک و | را راب هشیا جد یران لوا تعارز باا و

 لقاال زو ا و ° ردشملوا حاتح هكا كل اراد زو وا E لعو كل ا د ا تج ز

 . كنآهسنل وا ع ور رو ا زو هدقدنل وا نزوو جد تونل | هش ورغ

 : هدقدنلوا م دقت e هلا میط یزفد تالهنس رب هناقداص هلمحوو بولک 4هراب ز کسب یسهبق ره

۱ 



 یا ی 1

 هرز ور تداع تولوا ب هرات ردرد يا ور اف هر
 , هدانا یروص هلمجوو كردا لرت ید ندهراب ردرد ها ندقدل وا لب حد ا 2

 ےطن رفد روزهر یرورض هد هسا تناها 4 یریم جد اغا نیسح هددب 1 ا نفغل وا ا 3

 ماه یتفیدل وا شعا هوست و لردا عدقت هیدنفا رادزفد رار هلیسههده هراح لزوکرب و ر

 ۰ ردشعا تیاور یدنقا ۱

 لوا ۱ تفرك و ندنعددل وا شا هدا نیمم یرلذسا دهن هل و هرادا ءوس نالوا هدنتموکح کا و

Eیکی هلی و كنهیصح ضارغا نالوا هدنجما تلود ناکرا نکل ردلکد" ) مالسالاف  

 فرص كناشاب ىلع حرف زکلای | رز رونلوا فسأت هریثأت ءوس یکیدنا عاقبا هدنقح تکلعرپ شاچا
 ول هیسور ورپدرهتس هجو بولوا قاب الاح تارات یغیدقار هدفرطلوا كتمه ٌهندقن ییدشا -

 " هدلاحینیدمهلوب لوپرپ نکیا شنود هنسهیعاد طیرو طبض هلا هطاحا راد اما زاد ییلاوح لوا
dl aیرک هرارو هللا ارآ قافتاو هلبتقو ردقیجآ هن زو كنهیلع تلود یونعم یراوپق  

 ۰ یدرولوا شعا و ا ی شش وا ت یو
 باعالاب هللا نظ ءوس يک ییدتا عاقا كضارغا ضعب " هدنتح اشاب ىلع حرف لار

 تعمر نالوا هدکلوریا هلتعرس كب یالوط ندکدزمستینما ا نده يلع تلود ا
 ۍرلتینماو نا ید لرانانل و هدهانآ هدنروص وب هو كعا او ات ف ا 1

 ۰ ردشلاق ورک هعسج ِ هی یشان 3 وا بولسم عیطلاب

 ل وا هدک درب و ربخ هبارکتیهاش بواک كرەروك ناب وح یهدل و شک ها و و ا یهداحاس و ۱

 یر وم و قور وف و هل هدکداک ییامزو شعریدتا تسارح و ظفح 1 زودرس رص ۳

is ۷سرم هی یو کف  

E AE RE aa Rs 

 قفل وا دب رب و دظفاح و 0 ۳۹ دز سو توس تدعرب هلا رومط یاطرب دن زرط نوت ا 2

 راجود هنسازج e ءوس ودنک كار ھات هدانناو شعا ش رس و دی هلا یمدآر رب هد وا

 شاروک هدنناذ یدروتک هب هبانا هلا ر ورم یا وف تا یناط و یعوعت ا مود رم یغیدل وا

 ادنا ۰ یدنلوا ناضعاو هب رګ كرد ریدتا کک هلل ریش مدا هن رزوا بویلوا قولحت " 3

 لباق كع ربا را وا ت تا قاعت ردقنر ھ۵ تودر 1 هدرا رو تر هد دره را و E ل یک یفیدتیچ ۱

 اه _
 جاتح هکلیدنج یلبخ كلي هروط هدنتسوا بوشوف هدنروص كجا لمګ مدا نایو یقیدلو

 هکدیاش هدهسدنل وا روصت یلاسرا هتدامعسرد نوجا هرماع لبطصا یدلروک نیقیلا نیع ا 3

 هدنروص یعلدل وا یاد وج ولاردان كىا ارکنهاشو رولیرر دشتیص قرهنل وا هبلاطم ید یسهنادرپ

 ردقنره هراس قلو دارا ود ردکرک قلوا ید یسایتشاو لاوما ولتیاک هدفرطل وا ها

 لکشم قلتروق ندنرلنظ ءوس كللاحرو الکو  هدهسیا بأوج قرهنلوا رب رک یمدج غول
 OR ی تام و .مشاه هر یی وات راس دعا و رولو

a ۲حاصم راس وال یغیدلاق مورح ندنآاو همماع کک هلیبسح او سا ارز  



 هڪ لاو 0 E ا اور كحمدا نوکت ندکل سینما ید هدزوبج

 ۰ رولوا تباثو مولعم یفیدلوا تموهح می جود تینما :

 a ماهفاو عاما یتا م ها ىلع ید هد هدام و بودا رومظ یس بم روصنم هدانا و

 I ۱ ره ندهینآ تالبصفت مکه ۰ ردشلوا ریکلد همملیخ نیکو در

 هیروهظو جورخ تیفیک كناذ ما رد وصنم #

 لش هاشاب ىلع حرف هرز وا كعا رب رگ هنداعس رد هلا ا ثتداوح ندنفرط عرف رد

 .باتا مدآ یکیا نوجا رابخا سسحت ندنغیدلوا شلردنوک یاس بوتکم هدنترادص اشاب دیج

 ردن وک هنفرط یرازاب هکآ هدنفرط نابوق ینب رکیدو هنګا عرق هلبسهناب قلآ تارا ییرب بودا

 1 ۰ اا هدربز هلبنبع یرارپرت نالوا عقاو هدنراکدلک بودیک هلو

 و روک راد ود ردکج هلک هروطاربعا مدراو هم رف ( یرب رقت ٹاس وساح نديک هع رد )

 ج ود نوسل وا ها همی پولوا تبع هلا یراضغ ردقو

E 7ب 9 شبا رر كناثاپ نامرهق نوجسهظفا یسهعلق نیتوخ امدقمو  
 - یرهفولع ها هام رې هلا روبع هنفرط هبسور ندنفیدل وا شمامهل رپ و یراشاعم لرکسع ۱

 هيف س رفاو توروق هناتسرت هدنلحاس نوسرکو ررو هنل وا ماده | هداروا الاح هرزوا كلر و

 م روا كرانال مان 22 کک هعلق ییو هغکو ویو هتولاب و [۱] هنولوآو رروب هديا اشنا
 اوا نکلی ا زکسو نوک زکس تونا هدنبالآ هصروا یریک كنج لکم هدنرتیچآ

 ۳ رتشعا نییعت هفولع بور و ناشن هن رازریم نیریشو هن راکوی تان رانا ۳
 ۰ تراک اد لصالا ررودبا لقن تام# یب ردب 4 هعلق یعیدلوا شعا اشناو ان 1 ته" نزن و ته

 هوقو لاپ بودیشیا اےک و مد روک نیقیلا نع بزار بول وا یرلماقما هدنرلهب رح

 ی ۶ ردشعا ر رقت ود مدلیا

 هان یرازا کا ارش درس زنا نوک انوک ( یرب ره تكسوتناح ندک دنفرط یرازا کا )
 ونار رب هدناغیط رهن ول هست مدروک شعا لوبق یتیعر یرفاو كراتات موق مدرا و هل

 یمدعلق راربق و شحردا ددو رعت هداروا توروتک یساع ود هبا ندقازا رح و

 بولک ل ات هلا راطدا تژک قیرط روا ینددجآ هندناح ییلفت ندنهاگشس ر الح مان هعلق موک و

 قایا هداب رد یورآ یک رروط هدرا مدآ ر هدنغیجآ ليم ترد چوا کک ءهعلق قازاو شلزو

 . بوطرفاو هنرزوا هدن راکدتشا راول هبسور ییغدوف وا ید ناذا هلا ز kL توروط هدنرز وا

  رومط هدایرد لاعت هقلافمکع هدنراقدل وا قجمزاو هنرزوا بودانوط ق كەتا تباصا بوتآ
 هدناتسغادو شلوا كاله رولهیسور نالوا هدنجما بولوا رزو رز قیاق هلبا مطالت تدش ندا

 ردل وباتسا وس ییدید هن ولوآ ۳ ۱



 قلخ بودا ا نابوجرب الند روصنم ماما a e یعدق مه هدنتکلم م نچ حقا

 رکسع ولتیلک هنن رزوا بودا شالت یلیخو بوشود ههو ندنوب رولهیسور شمردیا توعد هن

 هلا بیرغ ناسلر صوصح هودنک بودا روېظ موصعمر هدلاوطوا هنو ا

 هراریسفت یربرقت و رد ردوب یسانعمو ردتآ نالفو ردمرکنآرق هدقدتلوا لاؤس ہلکا ت وص لام

 روب با تداهش هنغیدل وا ماما قح e دو یحنا بونلوا تیاور ود شعا رواک ق

 .ردشلناررقت ود .E دراقدل وا شعردنل هبعش ی سەدام سسو راراتات هسیا لصفر ۵

 ندید ورق قام هلا رومظ حد ہن 4 جسم روم دا E هدننسسک یداوح عرف اشاب چ

 : ی هدل و و قیقرت زوالقر ا كناغا دمت ولغ وا یضاق هک مزال ید یسسحم توپ القس

 ۵ ییشعا لاتسرا دندناح ن چ لا بال رت باده لیخر ا كەر 17 همش راز 2

 تیعم ه ودنک بيضرب مدرا و دن هل ر د هکر دشمیا ررقت هلمجوو ا

 ماوس واتر YS ا نو هلابعو ندنآ

 هاج نب هچرکا یدمش بولوا قتابوچ نوټ ٥ رکصو یزوق هدعبو ی راق دنفس رغص ن
 هلغلوا زحاع ندلبلد نابتاو رودا تحت زکلا ود مدل وا و هکعا نیەت هد تم ۱

 در نا رو و تار اما رود زکیدا میت ندالع هبا راو هم هدهداموب

 دالوا و ات یتلام بوروا یرفاک نالوا نالسمو ردمارح ارادم هرفاک بودا لافعا ید یی رای 1

 رشت هفارطا توزاب رلهلسا رم یک یراکدتسا هرابعلایبرع لبا درس س هدقم ۰ ردیلعا ربسا , او

 نجرلا هللا عسب هناو روصتلا مامانم هلا ) هنرزوا بودا ادیب رهسرب ندنزون و زوکواو رارویدیا
Eیرهمو هنتسالاب قرهزاب رادغاک هدنلکش یدلروب هلراهطسفسو هیعش ولرد هلا كح ود )  

 نما روصنمو ۰ راشمریو یلیه حورخ 9 ینای هروصنم هللا رش هفارطا بوصاپ
 ۰ رارودنا ترق ا تودا اشا

 و ور نا بولوا .مولعم ىلاح تقیقح لروصن- ندنربرقتو كناغا در
 لر ی رد تدارک یو تورو هن وڪ ندنوک ت تعلصع هدلاح ییدتیا ناهذا شید

 یمهعلق رایجاح : هکهلوش ۰ ردشف | ینداوح یمه راحت هللا هیسور لروصتم هداننا واو شم ءال

 اا لع یرنو قح تولک یراریسا هبس ور زارب هب هبانا ندتفرط اغا لع E لسم

 ,ررک نادا راتو ردا تیاور یدقا مشاه یناک ود یک رک د یو ا ۱
 ندرروصنم هدنراقدراو هرز وا هلکعا نییعت تاتلوس رفن كب ید بودا مهو ندروصنم ولهیسور

 رلشمریک هنر راول هی ور قرهلوا رهاظ نامودرپ هلفجاص هنرارزوا بولآ قاروط هضبفر
 بسا نمرودل وا ېر ا اراد نارا یر دن ی رو را هدقلاراو
 تداوحو هلغن وا شم زدنروک هتهنانآ زار جد اغا ىلع )سقم راشاک هند هعلق E ود ۾ ردیآ

 : ردا

 كل ردن وک هت داعسرد تار ا ندنغیدل وا شعا ا قیقحم تالا تودیک انا دجم ررح هج ورپ



 وا | شک هب ین 8 ET راوصح هلا یا اس کا روا
 د هکنوج رکصن دکد شزاون و فیطلت هلا بالج لاحرد هدنرکدربو رخ هباشاب یلد حرف

 اغا د ود راردآ مارحاو مارک | هداروا اکس هنرح روصتم تیک زار هلا مدآ ےب ناسکج هک

 e رد شا e سملروي هناراکشزاون “هلماعم هدنقحو شمردنوک هلوبناتسا ا

 کس هدل ویناتسا الا |یدل هلا اشا ىلع بوارغوا +هبانا هدندوع یتح بويعا تافتلا هسع ا

 ود شعا و ےل نام ِ هل هعزو هد دتنا لاو س ا ىلع ود یرایدتا مارک |

 نیما زابن اما لک یوا مارک AE سا وبا تیاور یدنفا مشاه ین کیدا

 ۱ ست لیمحم دیسج روما هنسهدهع جد ندفرطرب نکيا هلل و لاح یدغلوا هدعاسم هاا

 اا هدیلاولوا عقاولل فو ردشخا ضیرعت هنسالک و و و یدراردا مارا تست
 E  كنفرط ر وضنم هوم ندنشارس ید دنا ه مک | رج > لئابف ی ی وا رم تالاقو لق ا یرلکدتا عاما

  نکل یدبا تم قفاوم قفل وا هدعاسم e و ًارظذ هنغیدلوا لاح یاضتقم هجاشاب ىلع یلج

 زا تولو نر کو دیا ا قفالخ ندنفرط رلرضعب رو ندنکیدلر و تها هنبلاطم ِ لع

 هلا هیصوت ندنفرط اشاب ىلع حرف ناخ تولو ر < ا رظن هلاحو ۰ رد اوا تداعر جد هدنقح

 7 ۰ یدرولک مزال قلوا مرکم رحل> یدل وا شاک هدنلوو تیاکش هدیویلک

 هلو یدک ِِك كرت رلهد ؟هدناع» هدراهج ردهب ا کرل ورانا دص کش ا

 7 ( میآ دوخ ٌهصَم زابام ) رولوا نابتسم جد ندهیزج داوم

 ۱۳ دوا لارا اسا زونه ناخ تولوپ هلا اغا دمش تودزا هسیارلراتأت هدفرط ور
 ا روصتم رر اا اا یمالع ءلرراتات کلوش - ردشلوا ریکولع تی
 ا ارم وار تودنا رپ هل راعونصم رهم نالا فلاس یرادغاک هرابعلا ییرع یراکدتا

 . جد یرایضم راشمالشاب هکمر و هلولو هنامج هلبا مشت یرادغاکو لردیک هزاج یسیطعپ و 4 ییوطانا

 كجهر و جاو اور هنر هلیح ود یدروب هل و ماما یدد هل وش ماما توریک هنګا هسک ارج لئابق

 . هنراجام د الت یتاراطخا كراراتاتو ندنراقدلوا لدفاص د یقلخ لئابق بودا رشن رازوس
 ۱۳ د ا ترو e NT دی فا

 3 Sl لع ند فرط یاطباض و ن ا نانلو هدد ودح كنه. سور هلن راغا رادتا هناکرح

 ٠ اوا شر و هن اتسسک رح هدب و کک هح وو بور و راکما ردفو و هغلوا دراو رهماشاکش

 دا دی لیلح مظعا ردص بولوا ام او ریکلد كح روک یتفیدالتشاب هغاوزو ماظن هزاربش

 ۰ اجه ملدا فرط ر هغدغدوب کک هل رقت رب یروصنم : هک و ۰ ردشعزاب ۰ درصد هعطق ر
 ۱ یادش زارب تالیدعت هرزوا كعا عنم یتی رایدسعت و زواحت هفرط هت وا كائابق کا لوا ن

 ر رج ود مربا زای ییسلروب لاسرا كن و ِ ردقو و نیشمو شاخ ردقفوش هلکلک مزال كلر و

  هیسور هلا ادعا یرفدتا رعت هرز وا قاوا ندنناسل روصنم كراراتات هنسهضبرع یییدلوا شا
 5 ۰  یدیشمردنوک بودی فل ید یراهمانتباکش نالوا شاک ندنرارومأم
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 e ENVY = EN 0 او

 : نوا و جا ور هس هع دح یدنک اشا دج لیلخ هلع ك 1 ودلاح ر نانلو هدف الح فرط

 كمردنوک ییایشا و یدعشو رد راقبح هعدعد رب هلون كردبا هر اح هلا اشا ىلع حرف نالوا یرادفر 5

eهدنروص یتیدش وا لاسراو نا اشا طو راشم ردنال و ییضصم هل راز وس یک ردن رابع ندنفالتا دن رح  

 نو ادا فوخ ود رارول وا م هلتسس اکو یراودنک هد ودا تسکا تروضص انقر تی صم داش جا

 : كم زو یکا دل دوخ ید هدنروص یکیدملر و هل ولطم یایتسا هباشاب ىلع ا یا

 هعدغدر هب هیلع تلود یدو هسرولوا كحهدبا نایغط هدب ودنا لاعفنا رد هداما و ات رک 1

 ندنراکذلیا تارب ووت همانا لیذت جد ناک 5 ردمزال قغ وا هدعاتسم ضرورت رول

 ر قوا لاسرا و دعلابم هک وم رود نالک ندنفرط شات ىلع هب ولطم یایشا ك رزوا هعلاطم و

 د ندش توش لع هدقدل وا دراو ههانا هروک ذم یانشا هسلالاح نره - 7

 1 )ر دعا رب هلا همس ور هاش داب ۰( ررر احا ر زا هس روس یهللا اصول ( زسهب دطح وط رس هقاب دهللا 3 4

 هنعماس و سن . زوالوق و هرشابم تونل وا ر رک یدلروبب ود ۰ زس هىم را و ۵ رظل وا ردعسشد را ی

 ر ی نالوا هن هبس ور كالتا و تا را کوا ۱ لدا لرد ر 3 راه ده و را 1 4

 ۰ ردشش وا م عفد

 در فرط مدام ن رگ هلا فرطره یالوط ا نا رک رد و
 هدنملع كتر ر هلمحوو ید ییسهلُیسم روصنم ندن رکدلکهدیا داش تا هکعا .لاعا هدنفالخ ۱ 1

 یاراکداسو ںکعل كرل راتات ج ورشم لا ونهر و ندنعیدلاغ وج وکتفک هدل وبناتسا هل نا داسف مس و

 موزا مدام قع نابن راک درب و هل ول و هناهح هلا 0 تداوح ول رد ها رک اس ی دف رط ره جد
 2 و 3 ۰

  Eباتا رادقوحر رالک | زوس هلا شواحرب ند رط اشا نسح یزاغ ا رد نادوبق هاکشروک 9

Eتک توراو هاج ةد وک سه كيك هب انا هدن وک ش بونل وا لاسرا هما تاکرا ذس دنفس کک  

 تاک بس ردا رومظ ِ قرول روم هدا را و صا هرزوا كعا تدوع هن داعس رد هدن وڪڪ ش

 ۰ نویه»هدعاس دارا رک راک" زور نکل ا او بات هلام یرلعح هنل وا باص ۳

 : هرار راک زور فااح یکی رقدقیح ندن زاغوت لویناتسا ندنعندلیا شمال ۲ نامر 1 ندردقو اضو ناوید

 نر ۳ نا دوبف و رشت هل وا لصاو هب هن انا هردو رظ هام شش لردشود هارو هار روشو كردا دا

 مالعا لاص هجاتحا ندنطباضو کا ا رشلوا زادنا رکنل هدلح هن ره هللا فوخ

 لاح هن ره ۰ ردا تداور یدنفا ماه ود یدل وا مر وطنم رادغاک و هدن رک ذلک هب هنانآ زاشنلآ تادنسو

 هدنرافدارا بوروص یتسرط كنغآ قیقص ییلاوحا روصنم هد ودیک هناچچ و هبهبانا هسا

 رایجاح لر هلک مزال كمل هناچچ هرکصندکدشا روبع هاط رابق هدودک هنسهعاق راجا ندهانا

 تعاس زو هګراو هع یتیدلوا لروصنم ځد نداروا بول وا هفاسم تعاس ا هب هانا یس هعاق

 لکا ندنعددل وا فوق وم هکمر و با ده قوح كن هح را هاروا هرز وا لئابق تداعو ندنکیدروس 1

 تل دن لاو تک سرو 3 ندنفرط اشا ىلع حرفو هن راکدتا ۳ : راکج هیمهدی تب رومام 5

 3 ند هلج را و هدشاب 4 راو هدتس وا A E کک کا E هب هبانا ا روم 2 ا ردا

IE 
3 



2 E ۱۷۸ E 

 شااق ناب رع ا ادف یني رایشره هدنروع وا ك . رایدنفا جد یعاناو شل وا قرع ه ه رتس الب 1 هدان ژ

 كنه انا نام را هن رلفدل وا سوم جد ندن راد يما و رادق وح هلا شواح هرا ج: اک

 قرهلا هلق یدا ود ردق یراک دلی هدنآ قیقح راد هلا وحا لر وصنم هلا لاوس ندنرانک و رافص

 یتیراتاریرحت هدنراقدعیچ هنر وضح كناشاب دیج لیلخ مظعا ردص بواک راشعا تدوع هتداعسرد
 O ندنلاح كناشا ىلع حرف هداتنا یراکدتا رر جد اهافش یکیرلکدخشیا بوروک و مدت

 . . هدنلع شب جوا طقف بویلوا وللب یتیدل وا كنره یبیراتا یهدنرص كناشاب ىلع حرف هدقدلروی

 ىلع بودا اکب ندنتتفشو جر اشاب دیج لیلخ هل رعد كدروک یتغیدل وا یسهع یصاغو و هقوچ
  لاسرا لروک یسهفاا شوطتوق ددعر هلا باوثا تاقرب ندتاسوبلمودنک هرزوا قلوا هده هاشاب

 . ندهلع تلود فرطو یدیشعا اعد هاشاب دیج لیلخ بولوا نونع هدنلوص و هاشا ىلع هلکعا

 ود یدک یفیراچ هاو و یعابلاق سکرح هه هد هراس تاقوا بوک یرانو ن

 ۰ ردا تداور یدنفا ےشاھ

 ز وعط ناسعط ندتعیدل وا. شلروس ی ید نداشا نایلس یسلاو ردلح هعدقا تیفک و
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 اوا تحج .بحاص روصنح ج هدهماناوج نالوا درا و ندنفرط هبلا راشم هدنل الح یبمدنس

 ۳ ۱ ۸ ناهار تام رک هنسلاها ناتنخاد ها تانا رامظا هروک هت رر رھ زکر
 ردشم وا ر رک ود ردهلپج وو یک بویلوا هلاغ ر اعطق هدنو شمروهروتوا هدنلاح ودنک

O 2 کا al یو هسک ارچ لئابق هدق رط ورب قحا تویل وا ىم هاتر هق رط لوا او E 

  iEراکرد یسهظحالح یرلیت هراقبج هلباغرب هللا رولهبسور هلرال وا هک یک = نوجا

 ۰ ردشفلق راعشاو انا ندنفرط اا ىلع حرف هد رات و ِك یدل وا

 ys جد ا ىلع یظفاح ی » هعلق رایجاح و یسعاتعف كناشاب ىلع حرق هد) راخ وب و

 ۳۳ ۰ رو لا توقا 4 راع ملا ر هفد نا روصح درر ییدربم اردک

 -  دادزسا راول هسور یرایوط هعطق نوا ینیدلآ هدره راعو تح بويل وا یدصق ءوس هعالسا ها

 ٠ نالوا لیکو ندنفرط یهاشداب نافع لآ هدقجوغوص لکد مزال هداکب عرب و هزس هدنرکدتسا كعا

 . كروصتم بولوا هدامآ لئابق نالوا هدنسه ورب كناب وق طف شمربو باوج ود مدردنوک هناشاب

 ٠ هلا ولهیسور هطاصم ربافم بوک وشراق یسهلج هسیارواک نما یاط رابق رد رابقرتم هنتکرح
 9 و و شا ا ريا اتا كح ما و ردراکرد /یرلکجهدا كنج زا
 ۰ ردنا هدافاو ضرع ود ردفقوتح هنعفد ندیلاوط وا كنارک ردا هسا یعاظن

 و هداتناو و هرو وک ا نامرف هب هناا هحعدقا نوا. لعن هندناح ییا مور كیارک رداچ

 . لقن هنلناج نلبا مور هيلع تلود یارک رداب هکردشمرب و رقت هلبجوو جد راتات نالوا شما
 باوج ود , € هدیک ن رد هدنرابد دیس 8 غوا مدردنوک 4 ودنک یرا مکیدروتوک نوا كعا

 چ E سو شاب تردی را درک قا یشادنرف یدعا لوق هناي یبو یدلبا

 ج هنرکوا هل نداشان و یارک ردا یدد زلوا بسانم تکرح هک دقنک ےشادنرق



 هک دار ,دلاق ندار وا عقاو ااف رول وا یلاخ ندننروص كعا درت نداشاب ىلع حرف هلا داسفا یتقلخ 5

 هدف رطل 3 وق زفل وا لګ هتقشم یکیدکح كملاراشم ظفاحم زلوایلاخ ندعر و للخ هنماظن كنار زار

 ین رفدنخ یسهعلف شیط و قعاب ندشاط ییسدعلق جا رلیدتا فسشک یهبانا تولک فا اش نکیا

 ماجر و رایدتا ترنشابم هنراقدنحو ریدر و رارق هرزوا كمر وج وینارش هنفارطاو كنا قیع

 رد دفاسم یا فک هفح و2 وص نچج ردقو شدروک یروصتماما ردرلکحهدا ان یچماح راکنخرو

 كب نوا ررو در ویعتم ماما رابحاح حاقر نال هرک رب هلک هارو نیس ندولناق

 شحردیک یسادص هلو تالنوک جوا شعا راو یلبطرو شلوا نالسم هرفک ردقوشو شمریق روک

 ناپوچرب مدتالاؤس ندنرلیجاح كفرط لوا زکلوقیتح ردقو یلصا روبنلیوس رامالک هنوکوب راسو
 ناخدو بارش ناب وح مر قدقا یدتا روهظ ود روصنم ماما ۵ رکص ۍدلوا | باغ و یدا

 ۰ یدلوب ماتخ هدارو ځد یربرقن كراتات یدد رودا ته یک كیمچا
 هرکص ندنوب هسبا یترهش لولو لروصنم بونلا ثداوح ماکحالا فلات ندفرطره لصاخا

 هدنروص كجهر و تعانق هګداعسرد زونه یلاح هلی دل قرهلوا . شن هقافا و فارطا هدابز اهد و

 تیفیکق ر هنلوا هدارا یا هدافا هد وروک نیعلا یآرو بوراو یرب ندفوقو بابرا ندنکیدمهنلپ
 شمردنوک هفرطل وا هلا اباده یتاذرب مان یدنفا نسح یچدواو شفل وا هلاحا هکب شاک یظفاحم مو

 هرکص ندکد تا فوقو لیصح هنلاوحا ردا تاقالم هللا روص بودیک یدنفا نسح هلغم وا
 ۰ یدنلوا دق هلو هلینبع هوا حردنم هدنشرات فصاو یربرفت نالوا عقاو هدکدلک هلوبناتسا

 بول وا ندهبرق مان نادلا ندنسارق یساضق نهچ یصا لروصنم هکرید یدنفا نسح موق ره

 هدلاح یقیدلوا یلا جد هدنراجت ما بولوا لوغشم هلا تعارز هدعبو مغ یعر هدنلاح یوابص ۰
 تیاوغ بایرا روصتم اب هدهاشلاب هدانعم ماع یییراتمضح لس و هلع هللالص كس لوسر هداناو

 مع هدقدل روی باطتسم باطخ ندیهانبتلاسر قرط هب ودنک ود تيا توعد هيس قیرط یلالضو

 نس ندوب فرط هدهسیا شعا راذتعا ود ردقو م ردق هکلک ندنسهدمع كلیلجماو و متیلها و

 هرزوا لاحو ناه هلغلروب ود رولوا لصاح تردق و مع هدنس لوا لوغشم هللا توعد نامه. 7

 ترضح د هعفدر هرکص بویبهدنا راسنجا هراهظا یتیفکو تدمر قرهلوا راکفا قرفتسو رادب

 بولا تسدنآ لرد هدقدایوا بولوا روتا د یهاوئو للا هدکدروک یرکا لود
 هاک !ییالع هلا توعد قلخ هرکص ندکدتا عورف و لوصا یارحا نکیا یناقهد یاو عورش هزام " 3

 تربح هقلخ هدکدید ران وسلیا لاغتشا هرکنلانع ینو فورعلاب ما هرزوا یساضتقا هللاباتک كدا

 قرهنلوا.داقتعا ود دورو نالوا رده ان ال <
 یسهعلق رازق كنول وقسم بودا کب قموف روصنم هدعب راشعا رش رادعاک هقار طا هلهج وو "

 نیتم یسدعلق رازق هدهسدا شعا ربسا یتاناو روک ذو ریخت و 3 ییسدقنلب رب هلا تم نع هنرزوا

 تدوع ردا تعانق هکانغ یتیدلآ هلع وا سعت ی ےف كن هعلق وا لبلق یرکسع رویت

 رل عا تو هزهف كن هعلق هن هللا قیوشت هن كن هعلق و مارا 1 ی قهوق دعا

 ی



 ۱ دیگ ۱۸۰ جیس

 نده كند E قاب هلغقارپ هقرفت هنراګا كردنا عامطا هلا هغ | ییرلکی قموق ول وقسم هدهسیا

 یک ور . رشک ورک اردا قارحاو بیرخت ینی رلالرتو غاب كنادعإ نامه ندنراقدلوا سوم
 : وغشم هلا رکنلانع یو فورعلا رها كليد تونل وا یسهدیدج تع رب هدننعض ه راج هلووصتم

 شتا قرثم هلا مالسا فرش یتغوچ كب ندهصلتخم ماوقا نانلوب هدیلاول واو قموق قردلوا
 ٠ هن راترضح مالسا هاشداب هلییسح قلوا مالسا لها یسلاها هدهسيا هدنلا هیسور یاط رابق لوس و

 ۰ قلارا قلارا یرایضعب ندماوقا نالوا هدنسهک ورپ كنرېن ناب وق هداشاو بولوا داقنمو لئام

 ٠ ولوقسم مولا هلا هاشداب یسالک هطرابق هدنرکدتا رادتا همانتغاو هتراغ كره هنفرط هیسور

 . لالح رالام نانلوا مانتغا و ۰ رداکد هبراحم تصخرو نذا الب هلبوب ندنخیدل وا هرزوا هطاصم ۱

  كجمدیا قیوشت هکنج ځد یرنآ بوک هاط رابق روصنم هرکصتداصا دیع طف شمرارد زلوا

 یوعد ود مروصنم نالوا .درا و هد دج ن یسودنک اما مدتشدأ ندنسالع نالوا هدنناب ود 2 کا

 ۱ 0 یشرب هدلا مب ا ربص ه ه راتدر د ممدیک هکنجو . ات هلا و ج2 زکلای تویکا

 دی ۱ 3 3 ۰ شما رد عمو روک وا ی ۰ ردرا و تادرب كج هلک هرکصتدن

 و

 ۳ هدنمان روصنم و ثراح هرزوا قلوا + راصنا و ناوعا كيدهم دج ماما نالوا رظتنم ی ورخ

 ىلع نع ) هکر دهدناکشم مکه رووا تیاور فب رم تیدحر راد دنکحهدبا روهظ كناد یکا

 ۹ ترالا دل لاش رهنلا ءار و نم لجر چرخ لسو هلع هللا یلص هلال وسر لاق لاق ها هنع هللایصر

 لا لص لا لوسرل شدرق تنکم دمع ل ال نکعوا نطوب روصتلا هل لا لجر هتمدقم ىلع ثارح

 یریض دتاجا وا هرصن دوادوا هاور ( هتاحا لاقوا همصن نمژم لک ىلع بجو سو هیلع
 ندنوه> رم ءاروام ثیدح نوعضم .ردعجار هیدهم هلیسهنرفماقم دوخاب و هروصنم دوخاب هراح
 تادر ندتعارز و تئارح لها هدنمان ٿ راح ندنفرط یرلتالو هدنفرع و اراګ نالشدرهللا ءاروام نعد

 ید تا لها ا رولیند روصنع ید کا بولوا یرهدنرزوا یا ةیدقم هکر ردا ج ورخ

 2 . ف رشم هلا مالسایتعب ی رس ەلىق شیرف مہ هت را وات قفالخ ماو تبش و ر رفت ی یدهم اص وصخ و

 هلتاحا هنت وعد كن یکیرلکدرب و رارفتسا و نکع هنن راترضح لسو هیلع هللاىلص مرک ا لوسریرلنل وا

 . ندروصنم رابضعب بولوا كعد ردبجاو و نمؤمرھ نالوا قالعو ؛لردم کا كعا مابق هنت واعد

 . ثیوح ۰ رایدید ردرضح ِترضح رایضعب و ردیدب رام روصنموا نالوا ماما هددناتع لوصا دارم

 تیدح هل وب عاطقنا هدنداتسا بودا تیاور "ِ ترضح هددملا تاب دواد وا یروک ذم

 دن هقلخ ناب وج مات نامروشوا ر ک ذلا فلاس هرک وب طقف ۰ ردلکد ندده تیداحاقردل وا فیعض

 ٤ هدام وب نوجا كمر و جاور هنن راراک ودنک راراتات هسیا لصنره هدکدتا روهظ هدنزو نشد

  ساقفاق هلب رام و هلولو هلاع كرهبد ردوب روصنم نالوا رظتنمو دوعومو كرهرړو رب و خاش
 ترا نالوا هدزوا قو هات وات هلروصتم راد دخت جد نددنسلاها وطن هقشب ندنلئابق

 ات و
۳ 1 



 9 ۱۸ ا :

 رد ورم یکیدتنک هناتسغاط اه ردق زویکیا یدنفا لیلخ .E ندنسالع باثثیع ا زنا
 ییرتاکس رول هیس ور دلب راع | نیقآ هنکلام هیسور ؛لردا رور یابوق نرد هسا ا ل
 هرزوا یغیدنلوا راعشا هدالاب و FE وا زار كنو اشا ىلع حرف هج رکا یو و

 راح دوخ دوخ هلو نداغیدنلو هرزوا ص هلا ۱ هلنا نیپسلا ناطلس موبلا 9 كالع یاطراش

 ا ند ید ,EET نددعت و یطخت هند ودح دبس ورهن ندنرلقدل وا مش هتکرح هرکرب 2

 هدنوح روصنم قرل وا نا راذکعتک و اهد هیس جاقر هلج و ین هنل وا راعسا هدرز هل رامال وا ی

 س ردنا تیافک هر sS كم دین لبلق ماعط یکیدتا ج هلک ر ابم دب بونلوا عارخا رااصم وارد و

 ۰ تاعوق و لردا توف بس ک هدایز كدا را رصعل ندنکیدلکهدیآ | نارود هدسان ةن اما رک دن کک 2

 راظشا دن سس ها اب نا ند ول هو ر 6 5 رایضعب و راکفا تاعتا ودا هل وا بیس رب ریسج ِ

 هد ره E تلخ ندنتس ولت داسا یکیدلیا قە یرفس هيس ور هدرس هنتس ۱ نکیا ا 8 0

 شات ناعلس یسالاو ردلح یداوح یعیدل وا طفاس E یبسا هلتمح یکیدمولب روک راتمارک

 ۳ دش وا رب رک 9 1

 E رلعر و یوتف هلا دا رح ار حج ورشم هجن ور كالع لئابق نیحروم صضعب "

 مو ههم سور الاغ هلا تارغ نالوا هدنشاب ر وصختم میس بودا رب رک هرز وا قل وا یو سو

 هر هلیح قل رط نالوا یداتعم ول وعم هدقدل وا مورح یکحهدآ مو ا رو راد لرد"

 دریا هام لر هدف مالا تلخ هلمح و هم دنا مزایا ما حب لو ی
 هتعیرش یفنق نکیا لاخرما قفل وا قیبطت هنلوق كنرپ ندزکند ما لاتقو برح هلمزپ هروک هرازمس

 هنلا ۇس و هعیدخ  عیانص لاعا الاس زا .رابچلیا رەد زس ردیآ داهتحا هلا فوض لوق یغتقو داقعا :

 لصف كناسنا سئاسد باتکو اتفتسا اتروص رد هعب رش بتک نالاع "هلاوح ص وصخ باوج

 لئابق یرلقدل وا لثاق هلا داهح ك “ولع یہ لئابق ءالع نالدهداس هلکعا انها ندنسهننف و د ب

 یوقت ج قرهلوا رکراک یسهلیح كنيلوتسم ردق یاضتقمر هلکمربو روش ه هعقج رکاسعو هنقلخ
 حالس هلو كموفرم خروم ۰ یدلیا نایب ود یدلیا رابتخا یعلوا اوزنا هلوغب نيشن اهتراعش

 هیسور هلارکسع یامغت قاطرب یسهلوقیدن رد ارعم ندیرمضو برح ةمزال بابسا راسو ندطاسپو

 هکوبلاح ۰ ردینبم هتلفغ ندنفیدلوا بابسا ماع كلاعو ییاهذ هنسایلخ و وزرا كا اما ینتلود

 م ولعم نده عیاقو یتیدل وا دیفم ییدشزب دقت ندکعا توعد یتترفس هبسور یبالئس» روصتم " 3

 یاصصا هفیعض ناهذا هجن هلا فیعض ثیدح رکذلا فلاس تقولوا هسا لاح هنره نکل ۰ رولوا

 ید یرب رکید هدنمان اضر.دحم ابقاعت تولوا رونلی ویس یفداوح روصنم هدر ره قردناوا دی
 ۰ یدیشمرپ و هلولو هما نوت .نوتب كردبا دیأت یراکفاوب هلبا روش 2

 رشتنع هلاع یسهبذاک ةنطنط هکردا 9 هرزوا لاونمو هدنحرات كب د واح دجا كنو

 ندنخچ هلت ل یگ رق هدنح ر زویکنا تب بودا e هنا ى و تب

 . قلخ لثابق هدهساا رود دق رفت ۳ صعد هنلعج دار وضنم یرامر و یوتف ود ردلکد هات ۹



 نی ۱۸۲ رییس

 نا 2 "مدانا یا ت تماقا اد وا ی 3 م E ندنشاب ی دهد ره طقف e دغج وغ

 1 ا ریا كنو - 2 تع لوا E ندتحوغوص ود ا لساو هزغرط یربخ

 ۱ ود شعا هعشب یو هدداسف یغامد یعک و شا ح ورخ بحخاص یھ EE ثداوح

  ندهیلع تلود فرط بولوط هلی هب ذاک هی دید كناضر دع هللا روصنم هبمالسا تالاع تا هيلع

 و ىدا شلردنوک نوجا حار سا یتتردق و تنکمو ییتلبطف و ع لروصنم یئا قحوغوص

 . تاذرب كلام هبلق یافص هلغلوا یکولس ه یدنبشقن قی رط قحا بویلوا یلاکو 1 ردق یترهش
 ٠ . مولعم ینیدل وا مدا ردتتمو مدقم هعاعا یرلایلخ یکیدتا تداوح كقلخ قرهلوا هتسباش هسلند

 ٤ ا ر علف ها وڙ بولبعار هنلاح ودنک كردا غامد هل ندهغدغدوا هيلع تلود هلغل وا

  هعشپ ندقدلوا رهام هدنابدا و مالک عو هدشدح و سفت اضر دمع موق م نالوا یسادتقم لروصتم.

 و سرخ داراب یتیداغ وا هلا راهو راد ه ولق تلج قرەلوا كلام هه غ نوتف

 ۶ یدرر یا مات و راو لبل بولوا یسهدرم قوج كى ندنکیدلکهدا نوتفع ۰

 ۱ ۴ بوتکب هناح مع رک دنز ندا روهظ هلسادوس قلهاش هدناربا مدعم هنس نوا ش

 ی یمودنک هدنرلکدلک بوردنوک هلابقتسا یی رکسعیضاق ناخ م رک هدکدردلبب ی ۳

 شا ور بودا موله رش هدناهفصا ردق هنتسر اضز دج هدعب یدیشمهلوشراق ندنشاب نادر

 ا همالسا ةصی كلرمهردتا ار یسهیعاد باصصا شلو بس هلا ادقا هقح قي رط یییزکا

 . رمهکج ینوب یرااغوا كناخ ع رک ندنغیدلوا دقتعم هنسودنک قلخ هلج هلنروصو ۰ یدیشمر و
 كسانو رشود هنسهیعاد كعا هاش یو ناهفصا لاها هسردا تافو ردیناف رپ زع رد بول وا

 ٤ هاضر دم ج یک دون هندنف كرادت هنوکر ود ردک ندلا زه ود هلغل وا هدنفرط یعوح

 ۰ .ید یرلنآ كرهلک هنلئابق ناکر رجوک رثوق هدنرانک رزخ رم بوقیچ ندناهنصا هدکدتا سکع
 . ندنسودنک یدیشعا بسک ناش یلیخ هلکمردتا تعحر هتحقیرط یتیرالوا بهذمدب هلیلج هنفرط

  ردلوقنم ندهقث یرلکددلیا تکرح هلهجووب هدتسررب جد رلنآ بولوا اهد یررذارب ج وا هقنب
 . كن رالعا دج هقیعصر ندا لاقتا اترا ههاضر دمع بولوا داوا رد تا هد رج رانو

 ۱۳۳۰۱ ا ا ا لها هدر یربلوا ظوفح هقتسودنک هرزوا قلوا قیطل طخ
 ددوقم ةف هددسیا شمردنوک هتداعسرد اقل هارب رحم هعطقرب هرکو هلغلوا ررح هدنن ورد

 تومهب وفوا ا «دهناتسا ندنهدلوا شازاب ا تازومرو تافورح ماطر كيدل كنسي
 ا 2 و ارا لاسراو دداا هنسودنک رارکف ال هتسهماناوج كار ر

 روهظ ندحاشم هدفالسا ردیاب كدهرشح بولوا تلودرپ ناشلا مظعو دب وم هیلعتلود هکر دو
 دارم یریغ ندداهجو انغ هللاةاضرل یرلیعادو نکل ردتلود مولعم راتکرح هتسیاش ان ندا

 دن دسرولب روی 0 نذا ندنفرط رات رطح E 8 ردرهاظ و یی



(AF B>دم  

 دا هداهخ MERG LG TT اانا

 هیدازوا نوزوا كن رکسع مالسا لها بیرق هکب زوو نعهدرم قجهلوا عج هزعشاب كسيا رولوا
 هربخذ ههیلع تلود هد رالیا داو ۍکجهروتک روتف هن راتو فعض هن رلاوق یراتکر حو ا

 لحاس هللا روبع یني رهن كرت هدندودح ناتسغاد ندفرطو نکل ردراکرد یفج هلوا راب ا :

 صسدلد ی ےف ناهردر بولیک لوج ند 9 فیت راز ذخ الادعب ی و علو نالوا: هدر رم

 قیاس لا وئمرب جد ندن وامه فرط هلکعا ۳ نا و صرع یر دنخر لس ه هس ور ا

 هلل وا یر كتح نانج ا غو داهح قرهنلوا هداعا EE هن یطخ كن رت طح رداقلادبع

 فرط و ار نوامش مکح و د نوسل وا بزرع بر ال ریصذ رد وا هلاوح 0 یافت

 نا al ° و یدا ش تاد ردراو ندا ند فا ها نا

 رر یک هاک هب هانا هدنفرظ یا چ وا یکیا 1 مدآ كب زو E تولک یار رک ا

a1.۲۰ كى دجا دب واج ود یدتیج فالخ یدعو بویعا روهظ رخو 9 نا دعو  

 ۰ ردشعا ر رګ هدنسهرص یعلاقو یسهنس

TTییلاوحا كنڪاشم راک هیشک رو كنم رط هبنشور سارا لو  

 تواک ندنفرط دنه هروک هنغیدنل وا طابتتسا ندهلاسررب نال وا اا | دف 8دنارب ۳ هد ناب

 قوص هاش ىلع موصعمربم نالوا شءالب وط ةنوع ردق كب زوت وا و یرکی هدنسلاوح زاریش ا

 هدنساوعد باستنا ه رک فورعم جش هکیدبا اضز دمت دیس وبشا د یر ند رابیقن حس مان

 E هلاک نالند تسود سابع هدناهفصا هدتاورر و ندنسلاها ها د 0 اف تولوا 2

 م ولعم یعددل وا هدنساد وس ف لودو ا لیصح هلیس هبعاد ته ر یک ه ٫ وقص ام وصعم ربم شا 4 ی

 ك E ناغفا ك جاقر ا رار رو هندناح تا ره قرون وا ق هلاسارخ ندنا و هلام 9 هلغلوا

 u گو ناهفصاو زا رش هدننعص ی دیعاط تنتیعج ۵ رکص ندد ط رو وبح هند وع كلام هلن وام» 3

 دن رااح لص ومو ال کک یابقن ضعب دلرهلیسک یترو كنسەد رم ك اف نانلو هدهاش

 كنا رک قرەلو 1 هن رار طظ كا حس و EAS جد اض ر دع و ہاکی یراکدتا رارف

 هدسانل دف شد ی هل ترح یسهدعاسم كن رط ۵ رکصو ی روق a ا بقعت كنفالخا و

 یشرب ندفرطو هددساا نکا هکعا ادب تیعج هدراقرط مز حورشم هج ورب و 1

 ردشفل وا لتق هدنلا یفالخا كنا رک تیاهن هدنتعجارم هفرط هتوا ھن هللا مزج یکحدیسهن 4

 نارا U O قهزو هغلهاش یل د اضر دم ارظن هر هه تایاورو

 شمارا لو راغ ر دن رودنک و شعاص وزغا ولود بولک هتداعسرد ندنرف رط دیفش تلاخ راس
 نزدوح ناراو دته قصا ۰ رولوا تات ,ییدلوا میله ندهبنطاب هدسلو  ب و نال

 فیحارا هجن هدنرب رات ناسیو عباقو فالسا ندن کیدلک دل وا لوق هرزوا قلوا ندمارغ

 دب واج و سشکادل رنج رهاظ هح جد هنساسد كناضر دمج قرەلوا ندنلسفو هتشدا ا



e N مع B~ 

 E یرلابدر E تر نا برع یا و ا خرد ناب
 _ ندطالتخا هلیاحصا تموکح یمالع نانلو هد هیعرش .تمدخ هرزوا یرابهذم یاضتتم وللتم یغیدمل وا

 ٠ هعشت ندقدلوا یرب هدنماعم رک ندالع دوخاب یرکسعیضاق كنا رک هلییسح یرللوا بفتح -

 ٠ هنالنم هدقدنلوا زا تک هک سنا یقه یخ تولوا لهاح تلات سوننک
 یتیدلوا شعد م هلی یتباسح هنس هک کدال یتعی مناد ارلاس باسح هک متسه

 3 .هیلع ءا ۰ رد ورم

 ۰ ردشماه وب هدنساد وس الّصف و الع : ریسک و ردعت هلو هدف ورب

 9 كعد شزاب کی دنشداره یک لنصم راد هص وصح و كب دجا د واج هدر وص و

 Te هددسا قو جد تحاح هکعا حرح یتاناور هل.سلوا طقاس. ندرابعا هڪک رات

 و جد لاوقا و خروم ندنفیدلوا ناربم هنسهب رو تامولع هجرد كرصع لوا

 3 ۱ ۰ ردشه وا تردابم همالک لیوطت هلادرو دارا

 . ید یسکیا قحا بور و هلولو هنامج هلمجوو یتداوح اضر دم هلبا روصنم لصاما

 . هیلاوح لوا ولهیسور هدنس دنن قرلوا زجاع ندارجا ییهیسج تاطوحم یکیدتا لومام كتلخ
 5 هلک هددص هت زب ۰ ردشمرو تاراسخ یلیخ

 3 یسدنلوا تلترت تدالو تفاض هدانا 2

 ۱ ےب نالوا رد ناک ییدلک داند یرقرب هدنسهتس زوفط ناسقط زوب كناشاب لع حرف

 ۱ غ نیا هاشاب ىلع ندنفرط ىسەلىق ةلکب نسح هدقدنل وا رشات کب نسح یک یسهلق

 . قا ۰ ردعصم زمقک هنبریلع تراب ز هللا یراوس رفاو نوجودق تینهت لزعدیفح نوک نالف
 ندرلقاع و ولقاحواو یلاها نالوا دوجوم هددعلق نوریب و نورد ردق هنوک چوا ندنوک زمتدراو

 عنو تلئابق نوت بویلوا هدنکرادت تابورشمو تالوک ام راسو بوبا ماعط ج٣ درفرب
 ا ج مز رانل وا هدنسا وعد قللوق و تب هزعدفاو زعداماد نالوا یسدنفاو ییدددح و

 .هرزوا كمالروشيب ماعط جد هدنراتداعس چ كزعدنقا حو كلا لوات ندنمهب رشاو ها

 - ا نالعا هسکره هلیسهطسا و ریدانم تنفک هلکعا هدافا ود ردمرازاب یسغل وا نالعا ه هاج

 . نعور یلکو بوالغاب یالا یمهلبق حساش هدنیعمو دوعوم مو هدلاح یتیدنلوا راظتا هنرادورو

 . رابظا حاهتباو رورس لاک بویلیا باسا هراس مزاولو هبرمشا و هرصت و نوبوقو یزوقو لسع
  یرلمنک هرزوا یرتتداع لاحرد هدنرفدلوا دراو ههاکهعخ نانلوا بصف هدنجراخ كنهانا كردیا

  رلشمر ماعط هن راس هدعب و هنقاط یارس ادتاو رشا تعراسم هءاعط خط ءاردبا تمدخ
 ۹ ید یراخذ نالاق هيه نوک یضدرد هرکصتدکد تا تفایض هح چ وا نوکچ وا هرزوا لاوتعو

 3 اشاب لع هدانا یرلقدلوا تع نع "یهتعو ۰ راشللا مسقت هلمجو یردنلق شخ هرانانلوب هداروا
 مس هنملخ هایم هلا حارخا ندهشزخ ناتو نیشمو نادیالقو مس و هشها عاونا ج دن دنف رط

 : ما غتو هرزوآ ل 3 چ یس فک ی د وا لاحرد هدقدنل وا مس هش ردناق هرزوا قفل وا

4 EE TY ۰۳ 4 



 ی

 سا ۵ ِ ۱

 کر نوا ینودنک ران ارور ۰ ی اتدوح یر هوا تو و ی

 و قارا نیو ا ا ندنلا اا یرنداع ید یا هسلوا كحشرو
E 

 كناشاب ىلع هدنرورم زور دنچ ندنغیدلوا یامداشو رورس رابظا هلمحوو ۰ ردشمالر و یشرب
 دح دعشل یدو هباشاب , ىلع هش رزوا نو را 9 مالا و راکفا هک و هلکعا 2 ی کوشا

 E ودنک اشاب لع حرف

 هنتمارک كنسودنک قحاول و عابنا بولوا تاذر لاکو لضف بحاص و لاحلها اشاب ىلع حرف

 هاشدابو هند یلئابق یم هدیودیک هرایدرب نالوا هدنسهباتم ايد یکی هله ۰ ینا رادقتعمو لئاق
 راع ساسا عضو هلبا اشناو ان هرقو هعلق هد هیلاخ "یضارا یک هباناو توعد و بلج هنتدوبع

 لو یسعا ادق و لر ی راو هللا و یتحارو تاوخ هدل و و و توق ود ل یسعا تس دم و دی

 كن دنفا یتاک ندنکیدلک هدا. ریصقت یر ور“ ا یساباده هب راح و هلوک نکل ۰ ردتمدخ ۰ 1

 هل

 ىلع حرف قرهنلو هدنملع كنسودنک تلود لاح ر ضعب هروک هنفیدنل وا طانتسا ندنساتش تارب رفت

 شور رر هنرایدنفا راروالد ییاعصا برضو برح كب یالا زو نالوا هدننوکحو راق كناشاب
 هلتابقو رولا ندلز بناح یتانیبعت الاح نکرواک مزال قاوا كلام 4 هنزخ ردقو یونس راهسرو

 كب شب ندنوامش هیزخ دا هنس هنس زوفط ناسوط ی ندنح رات شب ناستقط ود مکجهرو

uهدعاسم یرورض هنراعدتسا هلوتو ید ٥ رک ندنوو یا فان تولا ا وود  . 
 ندنجاتحا هایکو راخذو هاکرخو هیج هد ودیا نایصع هلا لاعفنارب یتدا اړ ز ۰ روک مزال قوا

 هبهبلع تلود هسرولوا كجهدبا ناسنع فطع هن رفرط وق روی هلتراعث رک اسع نالوا یر
 ینیرهیلع عماسم كننارمضح من یایلوا هلا هناراک داف تالک متاطرب ود رولوا امظع هغدغدر

 والنهو و شدروتک روت یعنبط نیغلوا یمولعم و  عوعسم كنسودنت یراکداک هدا فو و فذغت

 شدردیک ییشهاوخ و سوه جد یتافو كنسدع رک نالما ادخ ناقرا هوا یرلیدن ز وا لکوک

 . رتکرح قاعتم هه ورخا تاکرادن و ا راتخ را زا تودا لاح لیوم ندنعدلوا

 هننددع یکیا زویکیا یظفل بر عقاو هدنلیلج ےظن ( نیماعلا بر هّلدحا ) یتح بوبالشاب هکلیا

 ۰ شعا شعا رادتا هنسهدافاو حارسا هرفج ماکحا E ه هیلابقتسا لاوحا ندنوب نیغل وا قباطم

 ا ها دقت فرص لر رب و تا هل سودا ز ا NAE یدو هوو

 نالوا رار ا و ری توس مر یی وا

 حورشم لاونمر هدلاح یعیدلوا قاشا تر تمجرب كجهدنا مارم عاعتا هلرسح و 'ضرغ

 ها وا سوم ندنلاح یت ہم هن راقدل وا یلاخ ندداسف هدنتح یرابدععب

 7 چ تب و :
 a مدار. لفق اب دز نکشب مدوجو سصق اب 3

 دنلئا وا لا وس ات ید ۹س اش ةط وپشا 0 5 ااو عفر دعح کرد E ا



 < ۱۸۵ Bسگ ۹

E. یسهللاقم دیحوت و رک دو یزامن هعج هد ون وا اش ًاددحم امدقم هدنګا دیاط یقیدنلو كيارس 

 3 ۱ ا یسارو هلا حرط هب رر هد هص ر عقاو هدشد ا ا اا

 وبشا هرکصتدکدد ردعادو تقو قترا رهدنکر ادن حوک و

 صرع

 ۲ 1 هل وا نام ردههت ندنو ردهد ر مک عد * لو ح ور ردبلها فرصت هدلاح یکا و

 < دلوا نابرع ےک غیترب ردا راک العا جاد + اکا شاوا فالغ نت ردادخ رشم حور و

 هک دیدنفا مشاه هلکعا سما هب یدنفا مشاه یتاک وید تیا قیلعت مەرت بودا هحول یمن

 3 ۱ 0 ا كناشاب قعا مدیشعا قلعت هنسهب رپ هلا ف ههتګ ر یهروک ذم هعطق هرزوا یا

 راز جت رکدروک ید وا ناود IS را توس هوط aS قرەلوا ا ندنعطت و

 . ود ردتلاح هو ن هرکیا هدنایح دیق هل ناس بوروک یلاحو یبیلاها هبانا رایدالشاب هغلوا نایرک و

E۰رایدلوا رشابم هکعا متامو ساب قرهلوا رثأتسو تم ی هل هلیسهعیاش یکچهدیا تافو  .. 

 < ییدتبا میظنت هب هفقو كناشاب ىلع حرف وب

 عاج ددع یکیا یتیدلوا شمرویب ایحا هرکص ندکدتا ان یتسهبرت اشاب یلع هکرید یدنفا ےشاھ

 . یسادرف یدلیا یظت یو بودا بلج ی یدنفا و ییرهراس ههدخ و ندومو ماما ترا

 . مدلیا عوجر بولوا مدان نوک و اما یدا مدشا فقو هچرک نب هدنراکدروتک ه ودنک ینیربتج
 زکیدیدنوسنا وا میظنت یرتچ بودا ففو هلمح وو هدرونا عرش روح نوک یکن ودزس هدک دید

 دق هب هیفق و هلا حرش تیفک را 3 یدلیا م س ید یدنفا ا اا یاوعد تعاج ود

 | رتادتسدعا فقو دوب بولو ۱ هدک ات هدیگیدتا لاوس ی ككراکناو رارقا یدنلوا
 î ۱ ۰ یدرو باوج ود

 4 2 e, a ضعب نابل وا ىلاغتشا ههقف اع هلغلوا شعا ریرحم قجردقو یدتفا مشاه

 ۳ ۱ ۱ نر رد تساوی و رم هارکناو رارفا وش نوخآ يزال هدقارم یکردلا
 . كننراترمضح مظعا ماما هدعرش حالطصا بولوا هنسانعم سبح هدتنل فقو : کلوش ل

 3 a اما ۰ ردکعا .فرص ه ربع ییتععنم هد ودا سلاح هرز و قلو ۱ یکلم كنبحاص ا هرو هت وو

 3 : فرض. رغ ییتعفنم هد ودنا ساح ۵ رزوا قل وا یکلم تا بانج ر ۵ روک هنا وو نیماما

 . كئيش نالوا تی راع اوا هدننکح تیراع فوقوم لام هصلوق ملخعا ماما هدنروصو ۰ ردکعا

 ليج E ۰ رولیهدبا عوجر ندنفقو هدننایح ځد فقاو وللثم یغیدلوا راج یدادرتسا

 قلوا هلل كلم فوفوم لام هروکح هنلوق ا رولوا لخاد هئارب هسیا ردا تافو ندم لوا

 ۱ :آ هدننایح مایا فقاوو وو زاوا راج ع ار ير هرزوا



p=مگ ۱۸۷  

 مدنا فقو زکلاب هدندنع فسو وا ماما بودا فالتخا ځد نیماما هداب و قحا ۰ زللق هبهثروآ

 وک رخ :تیجر قحشاوا اس ییاه e N ررلرا تا یی تو

 هلا طورش ضد یک قفل وا ملت هنر نالوا هدنماتم یلوتم دوخاب ه لوو قلوا نیعم
 ت لصاسا ۰ زلوا تباث فقو كح هسردبا تافو ملستلا لبق ند ا طو رشم

 دم ماما نالوا روما طسوا امتف هلکعا عیسوت فسو وا ماما و قبض نصوصخ فقو " و

 لاطبا نو 2 ردنا ات هرهذم مظعاماما ی طاق هکدناشاما ۰ ریدر و یوتف هلکنآ بودا جرتیلوق

e:ا سن 4یلوتم قو ِ ۰ ۰ كعا لیحت ییففو هدکدتسا فوخ فقاو ودردآ  

 ین درکاح ہدتروصوب رایابلط یم ؟> کا بودیا اوعد ید لوک را ءرتستولا
Eارز ۰ نمهنلوا خشو 2 یدر بولوا فان یم < فالخالب هدکدشا مکح هدم لوق نالوا  

 رو < دل قم بودن الغ یکح تا دنالخ؛سر

 هک ینافو تیفکكناشاب لع حرف إب 0 3
 هب یدنفا اهیناک نوک یکیدتا مت ان .ییفف و هاا ىس N = لا ونهر اشا ىلع حرف 2

 لاسراو تاختا لكتاد ولتلهارپ هنس هظفاح هانا هاتف و هلرب راعشا هب هیلع تلود کج هدا تافو 27

 کتیا ف یدنش نامه مدلبا دب ود دغاکرب هدنها هناخاتک ندنکیدک مزال راطخا یسفلوا

 نا عادو هلا زع رلیدنفا ملا ی و هل ارلاب هدهش و هدا EE توراتح مدآ هل وناتسا ۳" را و حس

EE:هداتنا وا یدیشعا هدامآ و ضس ن٥ هروک ذم تار وا هرزوایرما جد یدنفا مش اه ۰ هل وا  

 هنس ودم- کهرز واتداع بوتلو هدهبانا هلت ا SES اعا ناعلس شاقروعس به مظعاردص 2

 ندنفرط یس ادنک و ندنفیدقل وب یشرب كجەلر و اک |هداشاب یعهدلاح ییدلک مزال كلر ویمدخ

 هلدتا اشنا یمدقرم هتشيا اغاناعلس هرکصذدکدجا حالت و وک یخ نه ووا ی وام
 یک ثاکیدتشیا توروک و هلا خیل یزماعدو مالس هراث دا لاّوسیزب هدلوناتسا ز رظنع هقح توعد <

 تصحر هتم نعو و زرار هلسدآ كحلب ردنوک هتداعسرد هلا زر تارب رڪ تودهل وس ۳

 ۰ یدیشمرب

 تادابع بودن تت وتل هدنڪګا یسهب 7 رار هلا ماخ ما دکل وا هدفدل وب ماتخ یمات هرو

 فوخ هنسودنکهاک بول وارادب قلارارب معاخهراجب هداننا یفیدل وا قرغتسمو لوغشمهلبا تاج وت

 لاونمو كلدهن رورم نوک قرق شعا رولوا یل ستم بوروک هدنناب یتساشاب هاکو روک تشه
 ردآ لافتشا هنسافا كنوکح مزاول یرازودنوک بودا تتوب دنا یس ر یرادصک هرژو

 یدبآ رايا اود نوسنل وا نالعاو العا تلودو نیدناشو نوسلروا تب ون

 ردماع راتو قنراهلرب حورخ ندمرح یرصنوکرب بول وایراع هرزوا لاونمو لاح ن
 رردیامیدصت رهلکرب رب بابحاو عابنا هسرولک مزال قلوا نامه یرملوا شارف

 رچو ۱ نات بوروا نیرشن ۾ رک وا و تلط ا



 ۹ یک ۱۸۸ =

 ۱ ۳و رم تعاسر یدا شعا ن یارح ود یدلو نر دوصعم و تداع ررولا ندنکیدعا روی

 ۳ قوجاتشان هنسودنک هکولغوا مان یدنفا لیلخ كن رب ندنخاشم هيلع تق رطمتم هدنشاب ناب وق

 تئاصم هن رزوا لزعدتفا هدنساب ۇر مهدلاو مدنفا بوک هتناب كناشاب هلا شالت یدرلیا مازحا

 . ڭناشاب ر یچوق هایسرب زسکب هدکدتا لاؤس ییریبعت ندمردب هدنساب ور بوروک یتفیدل وا لزا هب واع

 e ینبقصل وآ رادی هبالاحو مهدلا و بوید رانوستبا نابرقو جد هقنکیشا كن هل وا ییدلیا توش

 وډ رات وسا نابرق یجوقو هلهج ووب هلبااحرو هدافا هزعدنفا راو ةلام هنقشع هلا لوسروهللا معوا
 ود لهدا ككرادت نامه ردقجەلوا جوقر هل و هو یو تاج ےک کد یدرد وک

 ٠ شوخ زکی رطاح طقف ردقوهراچ اشاب یلعحرف هل رللوا نایزمه +یدنفا لیلخ هدص وصخ و ځدران آ

 كا كرا So یو هد داد توت هرتلوا
 ۰ ردرشعا ناب رقو حذ یتوبق هایسیلکب سررب یرطهلیهلو راچان ندنفیدمهنلوب قنا

 و تودا تم وادم دهللارک دو دوعق ةداعاشاب ىلع حرف هک یکیا نوک یکیا هر نا

 و هد هشعا راعد هنعاتا هج ت ور دلاق لا ها وا تلحر باکر ردا رەئد ردعادو تقو

 زر رو بولک قاط قاط والثم هدیاعم داع جد 1 ندتنغدل وا شعر و تصخر هن رلعا عادو

 > هدانناو ۰ یدیشلوا ادب الیواو ةهناشنرب ندتمابق هدنجما یارس هدانا یراقدقبج هرنشط هلا عاد و

 نالوا شلروب نییعئو بصن نیما لرو ان ه هناا ًارخوم هدول وا یرطاش فیظذ" كنسودنک امدقم

 م و و ا ا ااو لک و فاش ریه و قاغا نا یفاب یو

 . یسعا تمه E ها لرهیمروتک للخ دماظن یعیدلو نیکد ینا دیدج لاو بوئارب

 ۰ دوعق هنیرزوا بوریدتا شرف هداجسر ه هبرث نام هرکص ندکدتا لکت ی
 ۱ ( نی زعلا هرس ا ردشعا لاثتما هن رما یعجرا هلیسهماح وهو لاغتشا هلالج سا هللا

 کی e EE e ر وابا | قول یمولعم كمناخ یسهجوز تیفیک

 دیک

 ۳1 كا مرج یدرفرب یدک کم ن 3-۹ مو ها را 0 لح مرح ر رهاظ

 . .زو هش رقاا كموحرم یرهلوا ناب رک و راز ود لآ هکناب یهرتفو هن هسدروش وا تتوتس

 ِ . یصجواو شتا عادو هللا بلج ییردب توردنوک مدآ هنفرط ی هلق لا افود ده رام ندکدروس

 al تو و ی



 ۱ سی ۱۸۵ جت ۱ ۱

 را هر ات منا و یز رعد فأ هکنوح ۰ یدبآ لیصح ییساصضر یدنفا زم ربع و یس

 تان كس رحاهمو و شی رو كتهدلب و رکا بوروک لاها رفقا روما لنطعت ود ردمار <

 کک یدرولوا ِ اهد تدمر اشا . عج یدل وا یہلا 4 ا

 3 تی موحم 1 ۱

 - هتبرب هلا راضحا تاقا نیسح یفاب یوبق باس لاونمرپ یمههک یتافو اشاب یع حرف موح رم

 لع نالوا هدن راد عود نالوا هعابنا هدهرص یکیدشا دادعتو ررقت a تردا تا کم 3

 ید مماطشوک عدل وا شل هدنا افخا و ظفح تولوا غلاب هش ورغ ردقو دیسک زکس هجوم یو ۱

 4 .قالطا لام هةن ندن آ روبهدنا فو هغ ولد و ما ردهدع یرفد مدتا تو ردهبق ردقوش و

 ا ارد ندکد شا اغا یم ود بواک اغا نیسح حابصلایلع ردقوب مهنسن رونلوا

 هلیرهم كکاح و نوستبا ضبق هرزوا كمر و باوج هرشابم كجهلک ندهیلع تلود فرط یمالپو تو
 وا شک «رداکد یمولعم تان تارا نالوا شلوا دراو ندهلع تلود 3 ط قحما نوسالرهم

 نوسنلوا ملست هرشابم كجهلک بولی روا رهم هن رزوا یرهم نامه ۰ ردراو رطخ اونم رب سو 0
 زدلاب ددعر د20 رهزداب هلا e هدقدنل وا داشک یمن زخ عقاولاق .یدیشمروب ود

 ظفح هدنسهن زخ بول وا یراکداب كنه و افشا یتود بوقبح ,شوغرب ا قاشقا یکیاو و

 ورد نال نده ر رک اعم تونل وا ظفح هج هقشب هرزوا یبصو یسدقرخ و حات نالک هنلوا

 ۰ وا اطعا هب افطصم ۳

 كح هاب هلوا رم رخ ےک لارا قخا بولاق یک رزب رولوا یراطا لار
 نسحو هظفاحم هرزوا ییدص و ی.د اغا نیس> E ظفاح و رد شفا تاماظن و لوصا

 ریو یو دا

 ه4 هجرت وب

 ره لیصح زار یداز ردام هرات تول وا یسهلوک ید لصا نت ع هلا ا موج"

 قید وا كد هدالاب بوتلو هدنتیاتک ناود كناشاب یدبع هح وو ر وهشم تا ردنا راس

 ور هشال وط هد ات روم اپ هرشط تفو ییخو شعا ترهش تسک د هراتمدخ كلوب ك هرزوا 9

 ناک هدنعماح رابج هبقاط هد هل يکي ندنحاشم هيلع ته رط هلا یراب قیفو "یربهرو یدیشلآ مان 5

 نروذاج هلا تعوادم ههللا رک ذو تبانا هلماکر ب مان یدنفا دو نالوا داشرا نیشن تس وب هد هیکت

 راچ ودو MS رو ده دک داعش ندنرات و اه هلغلوا تف

 يرەلوا رک ما يمهح وز 4 ابا شا را ِ

ES E 



 ۱ و ۱۵۰ زن 2
 5 مشاه هدکدتا دا راو رب رقت هدتسه رم ص دادعت یهناحور وا رسا ضعد نالو ها یدو هشم لی سو

 <2 ردشعا تیاکح تودیشا یدتفا

 0 ا خرج ا یا هح وق هرزوا یعیدل وا نام" هدالاب ۰

 . آلا ند بودا ریحنو بلج لئابقو ان یهانآ هرکص ندکدتا نادانآو نش یتساروا بونلوا
 کک .٠ كرادت توق كوب رب هيلع تلود هلرضمتو بلج كنغاط ساققاق هلا و شللا رشن هدیلاوخ وا

 2 . كلود لاحرو الکو ضعب «ددسیا شمروتک هه زد هوق ا شعا تین هنابسا كعا

 ۱ 7 بودا اتق “راغ دا ندندرد ه رام هلغلوا عنام ا ارحا ماما دژ ربیادت و یراهنار راکضرغ تاللماعم

 . قاب یرانآ كناماضن ینیدلوا شا سیسأتو هاکترابز هناماح باصصا یسهرت طف ۰ ردتقک
 | یونعم و راکرد هدهلباقع و هب راح وشراق هب هیس ور EE لئابق الاح هلرحوا هکردشلاق
 ۰ ردشلاق رادناب یراهلصا طبا ور نال وا ههلع تل ود

 چ هب رغ

 ,E e روقوا و رانا هه ید ندنرلهدرک رس ءا رعاع ES :دبل وطاتا 9 ١

 ۳۳۱۲ نور لر مزال یوم سلح ندا یعیدلبا لافعا یزفاع تقو فو ٩
 7 .نیزام هرکص ندرلقلاتشآ و تاعفتلا قوحر تودنا تلج , یتسودنک اشا E رف مود مود نوساک

2 

 : ج شورغ حقر E بودر

 ۱ ج2 « تی

 E ۰ ا یر و هاش راجان هجين ومصم

 : هباشاب ی هکترب یتيدل وا I 4هرا نوا هدننص صولخ راهظا هداناو ۰ یدیشلدا عفد رضم

 ندنفرط هنسک هتسعا رادکو تشک هدر ییدتسابودا كلکب یی e ادها

 مد لاما نوجا یرطاح كناشاب و رزک هدر ره ندنفدل وا ا هس ود نوسم وا تعناع

 > شعا رلیا تیعم هراتا یصتبوت بولک هنلحم تب ون یرهک و
 کک ره بولوا یعلکب كعدقا نب یراشادلوب وبق مدا هدناب كناشاب نوکرب هکر د یدنفا مشاه

 ود ردکز ع دنقا نا و E MEE هدهجرد عسوو تبعم هرلاغا

 ۱۳ کرک وا عمر لات هاب کا دسر نه رو تور ترا ای و

 بولک هروضح یرغوط هلفع واص سکره ود نوسروا ندنغیدلوا نوزوا تیاق یرزون و

 و توت و لا ا ا لاج

 رررپ و هستسا هن ندکجهیو

2 



Np ٩ 
  5ا لرب تدوع  alتواک نوکره دلکم رس وکر جد وا یدلیا اا لاح ع

 ید رو حدمعل ندار وا ۰

 یعددنل وا هب 4 رب نکل ید راهش لر هیمهدنآ لا ردا و سس عج هلوا دن بودا تاقو رز

 0 یدمجا توب e داب رف کک LL بولو هلا کک

 ه دلم و لوا | قلو ۱ ره 0 EDL ىلع حرف تیفیکو ۰ یدنل وا اکا با مت

 3 ى تونل وا ااا ورو لس ی صضصعب ی و هدہلا وح لوا كناشا ىلع ٠ ۰ ردروهشء 3

 و روس ا اربط رادقدرب ندنسهب ر مدقم ندز زغوط شذ وک حابسلالع نو هبنشراهچ

 / ۱ ۰ 9 فا ورود نشو ر تب

E 3 )۱  

 7 لاح را اا ووا ا ید 7 مدقم نه ندنافو اشا ىلع حرف ج ورشم لا ونمرپ

 کک ندهبانا دص ییاعدتسا ربظفاح ر هل رح یتاقو e یدشعا رب رک هن داعسرد یفیدلوا

 یظفاح هاناو قحوعوص ات ىلع لعوا نا ىل ەراجآ ندناریم ريم کک جد رضحمو

 حرف و هب هانا NL و ا نوا تنما د ید دنس ا كم نیفغ اوا لاسراو

 نر قوح هدوسا N تلاعسا و شزا و تروص هد را لوا دن رامدآ تا 3

E 0رویت ناشر راو ماه اک  . 
 مدآ نالوا نر هر وصتنم ماما هلا ا هعطق رب ندنفرط اشاب ىلع حرف هجدقا و

 یکحهدا دادما هب هیلع تل ود هد واک ه هبانا اضعتفالا یدل كروصتم كردبا تدوع هدانا هدلالخو 3

 صال نودا رکو روا قلو ها ردص نیر رد رم دا
 هاو توعد هش رش عرش ید تما هلبسهطسا و مرکآ لوسر لالطا وذ هللا هریتحو یسادوم 5

 حرف جد یوتکم رکید ردنرابع نداصت ضعب ریارب هلا,لاح "هدافا ود یدلیا ما هلا تموآدم

 ندنلوصو ه ودنک كب وتکم نانلوا لاسرا ندنفرط هبانا هدننومصم ٌةصالخ بول وا هاشات

 ار ییسشلوا لاصبا هندامتسرد مدقا نار كن وک نالوا همت | ردص هلرکتو تشونم راک
 یتغیدنل و هدنسامدنسا تن رعظع ندن CS دن رزوا ادعا بول وا عج یرتا اتسع نا

 تسوا هدنلکش یدلروبو شازاب قرهلوا هجزسطبرو هکر ابق راب وتکم روکذم ۰ ردشلتا ن
 هلغلوا ظوفح هدقاروا ةن زخ یرانبع بولوا شفلرپم هلب رپم یلهشوک ترد دل نه اف

 2 رد

 هلیناب ی تاک کلام هیس ور هل رز زواج یدودح كند ارچ لئابق



e AY e 
 ار ام نه 1 راو نامباض ناو ودح كتهیسور
 ا ا اشا یی ناح: ندنغدلوا شل وا دراو هب هانا ید رفد لصق ٠و کک هعطقر

 ی رج یسن س ا كردبا فل ییتاررگو كتاطباص هیسور هب رب و د نالوا کد

 نسخا رک < لا فلاس .هدننا رب رک یو رد نکا عدقت و لاسرا هنداعسرد ارش هلیح رات ی

 . ورند هرفاو تدم هدننیفع لاڪ را كناشاب ىلع حرف هک ردشعا ناب هلمجحوو ید یمادعا

 . لهاو ذخا یبهناخهبجو تامعو لافغا ینیرایضعب ندلئابق افا نسح ا نالوا هرزوا ناف
 ۱ رم با مرزوا کلا زا هه ا كروت ماما نالا رومط هداج و ركل ى

 ا ا هر را هوا هد قلا ییاسبولساب هدقدل وا رج
 ین وا عفد یترضم و رشقر هنل وا مادعا یر راد رط و نر شلوا یررتههچ فر ههاکتهالپ

 هرزوا كر , و اادهو ایاطع هنراودنت ؟قجنا یدنلق ترشابم هن راتلاسا و تلج كلئابق یاما نامه و

 هد وود كکرکو ردررقم تیب وجمالا و ردا باح ا كلردنوک ایشاقوچرب ندنداعسرد
 ٠ لاسرا هفرطوب هلیسهاب قلیشاب جوبف نوجا یتاما لزاو انب امدقهو ۍدنلوب یدوجوم شورغ رنو
 و یا رک راک و یناح قاع رم هک عطر كن ۰ رال وق نا نيسح نال وا وا مەم هدايا E توزل و

 ٠ نالوبعوفو دحدقا نا ها طف ردقو یروصق هدنساشنا نرخ تاو یراو وق ٠

 ت هب هیلعرد بودا دفک ندا روما هلرسسلاق تسد ی ندنشدل وا شمالروب هدعاسم هتساعدتسا

 موقع هيلع E رایا لاح دافا هزم ریدنفا من یایلوا هدکدتسا كیا تم نع
 ا او هلاعا ها رادقمر تالا لع نوعا لر ووا ندرخآ فرطا و ند فرط

 ردعوزج غج هيدهلوا قفوم هتمدخرب یلدا هسزلردنوک ايشا هرزوا كلرب و هده هارماو ردمزاین

 ۵ هیلعرد ید كناغا نیسح رک ذلافلاس قرەلوا خروم هلبا موقرم حراتو شلتا اهناو ررګ ود
  قفوم همرادا ملا زا نسحو قبدصت یتتارب رک كنلغ ما ناجا بواک یسهضب ع هسعطقر
 ern ۰ ردشعا ناب یتغح هل وا

 رو لالتخا دهان e قوح بوبمهلوا ی ها هرادا لعوا ناب 3

 ۰ ر ا یدسفا ی ا ماڪا هلا یوص و تر هب هانا ردشل وا روبح هرارف کا

 یل وا نا یلهراجآ : ِ ست ِك E هناس بی اهجو م و ال نا شنا

 ۶ را ۳ ق2 هغلظفاع كنسودنک و یعیدل وا مادعا قحا وک كلوتفم ظفاح هلیلاسرا

 1 شات یلع ن کیا هل ىلع توردتا بص یظفاح شاف هلا ینا ریم ربم هنر ییسودنک قرهرید قاب

 و بسا ا ار TT هدن رگ شا ا دن 2 E کک هلا نکل ۰



 یهلا دارم یراجا كنهبانا یلابهالا نیب هدنراکدلک هب هانا یکرولک هشت راحت رپسا هدلاح یرلفدل وا
 یدالشاب ا ع SES یک یدرولوا ی ۳ اشا ىلع حرف اهد تدمر یدیل وا

 و . هراح هن اما

 ۱ 4 تب م ۱
 4 مالسلاو رغبال ردقلا + ماقملیق هداضرو قدص ةف ) ا

 ملست "هداد ندرک هبادخ ردقتود رایاراز هبارخ یهر وم هسزسا و راعا ییهارخ هسراید هشقف و ِ

 هدهنیفس هک لوا بویلوا یضار ولقاحوا هنج ورخ ندهنیفس نوک یکیدلک طقف ۰ ردراشلوا اضرو
 یقاط ترازو كناشاب یلعحرفموح مو بونل وا بدترت یالآ هدقدلاق تعاسر هحابص كر هلي ر دتا تت وتب

 هتره نکم هدلئابق راظنا بونلوا جارخا ندهنیفس ید یسودنک هدعبو بولیراقیچ ههعلق حراخ

 مادا هنن كنعابنا اشا ىلع حرفو رایدروتک ه هعلق هلا ماقها هنماتاو لاکا كنهيلع تلود سومان

 ماقمئاق ود ردرادقم هن یسه رهش كرلنوب هرکص ندکدتا مادا نوک جوا هلی رلعا حر یتیرافل وا 2

 بودیابجعت هلکعد ردشورغ شب یهرکی ةداع رب هدآ جوا دوا هدکدتا لاوس هباقا نیسح قباس
 هد هنس ندنلا بوریدتا قلزسرخ هده و مردیا مادحشما هنس رپ یدآ ر نب هشورغ شب ا

 بویلوا لو راقیچ یلوصا كنو تدا عاقتسا ياا اشابیلع حرف ینکیدید مرا ادیب ا
 راعا كرهلک روتفو ساي هنراودنک هدننافو كناشابیلع حرف هن راکدتا نت یتغجهلوا مخو یعاحنا

 ود رولوا فلاح هنساضر زعدنفا موحرمو ثعاب هدالب بیرخت نکیا راشعا كرت ینتحصم دالب .

 یرلقدل وا شلریدنالشاب هنساشنا هینبا ندیکی هن زونه بول وا فيلات هجراب رب كرها دن و حصن

 31 ره قشر نام تر ر ونک مات ساب هدنرکدروک ییتالماعم وللتم و كنلغوا ناجي: هدلاح

 صن كنعاط هناخهمو یراشواج نوربو نوردنا طقف ریدننک بوتیج ندهبانآ هلیرالایع و دال و5 ۰

 د ا یک ضیا ےتاھ هرکص ندکدتا | هاکح ود رایدلاق بول وا عپات هنلغ وا ناجح یرادقم

 روما نالوا هللا هيلع تلود بودا عمحت ولهبانا هدننافو كناشاب یلع حرف هکردبا ناي هلهجو
 هشحومتلاح رب ندنفرط هیسور یلاعت هللاذاعم لد هی دا روهظ ظفاحم ر رداکد یمولعم كزعر هر رګ

 ندنراقدوقبلا یریتف ود ردقو نمهسک كج هل هدا لاح هدافا 4 هیلعرد هسرولوا كح هلک هروهظ "

 شتا اقا هدناتک تمدخ چدوا هلبراعا درس ییهمدقموب ید اکا هدکدلک یلغوا ناجب هرکص

 تقادص و تمدح او هب هيلع تلود و یدردنا هل وش اشا ىلع حرف هانا ځو هعلق یاب ندنغیدل وا

 بورتسوک یتفرط كمریو اب هدمکیدلیا هدافاو لقن ییهتش هتشذک لاوحا یک یفیدلوا دنسودنک ود یدتا
 قالخكنلوصا اشا ىلع حرفو ینکج هبا لوبق و دن هلکعد را افخاو ےتک یف

 تدوع هتداعسرد هلر تصخر لیصح نامه ندیگیدتا نقن یتکحهدا روهظ اطخ و رطخ

 نانل وانییعت ظفاحم هدنلأم فصالخ بولک مالعاو ضع جد ندهیانا هدنبیقع لوصو هلوبنا

 اکب كسغاب هلبا اب نانلآ یزعراربسا نانلوپ هدزهرللا بوشیقلاق هت راک ربسا اشاب لع



 دی ۰ ۱۹: =

 ك یدعت E هلرب یدصد هتاکرح اشا ىلع حرف نوناق راغمو ضرعت هضمرللام ود کیر و

 ندنتسوف دعلو لا تی رم 7 هدن راکدتا موه هن رز وا قلخ نوجا مادعا بوشود هعانا زوس

 هدنسهناخ كکب لوا الاح یدلیا ناح صیلخت هلردشود لیخد هنکب هلق مان رلوج هلا رارف بوقیج

 .یسردنوک ظفاح رب اف تبرح ردق و ا قلو تاح هس رول وا كح هلک هب هعلق تولوا

 5 ۰ راشعا ااو ر رګ ود رونل وا اعدتسا و ز زاس

 6 ییلظفاحم كن 2 کناشاب د یطصم و $

 مروج :E قحوغ وص ۳ .abl هک ود سضح و ضرع نالوا دراو نده انا ررع لاونمر

 ىلع حرف هساا هداننا و یدلروب هح وب هباشاب قط صد ولع وا یلکیا ندنارب» ریم یقرصتع» یعاعس

 ۱0 2 روا تیلقآ ا ال بولوا لمروج ير ندنعانا نیا تتت اشا
 تقیقح هدکدتا لاّوس یلاوحا كنهبانا هلا بلج یعوقرم هدنآ یعیدل | ینیربخ كنغيدل وا یتفاحم هیانا

 نوسلوا هسرولوا لصتره یسیر ندنرابناک كناشابیبع حرف لاحرد هلکعد ردیمولعم كراباک لاح
 جد یدنقا مشاهو ندنفیدلوا شا ریرحت هنسادختک وبق یتسهلوا لاسرا هبهبانا یرغوط هلبا بلج
 :بسفنعو قلعتم هب یدنفا رکی وا تتار هداز یدنفا ىلع مش یوسوط نانو یدمآ تقولوا

 اجر یتسلردنوک ههبانا كنبدتفا مشاه بواک هبیدنفا بتار یدنآ نامه یسادکک وت ندنفیدنلوب

 ود ردتمدخرب یورخا و یوبد هلا راضحا هب یلاع باب ییدنفا مناه حد یدنفا تتار نیکعا

 نوجا كلریو ایاده ءرزوا لئابق تداع هددسیا شا لوبق ید یدنفآ مشاه ہلکا عانقاو قیوشت

 زوم رد هرز وا كلر و ندلزت بتاج هعشل ندقدنل وا لاسر وا بولا ریتساو ناتو دشفا و

 هدعاسم جد اکو ندیلاع تای هدک دا ضرع یتکح هلک م زال جد كلر و -نامرف هعطق رب دحرخ

 .ه هنیفسرب هلا باحتسا ییایشا نالیر و بونلآ ندیربم بناح هجوم هلصوب یکیدریو قردنلوا
 تیرق هب هانا هکردیا ریرح هلهجو و یسودنک یلوصو تیفیک ردشعا تعنع ۵ هبانا ایک ار

 لخاد هنامل قره آ بوط تول سول تعالع هدنلکش قاعس لا شب شن ندقاش وق و لاش هد زم لرل وا

 تعوصخ هدنشاب هزابآ هلا دعلق *یلاها زود کم یدآ شالک اشا قیطصح زونه هد زل دل وا

 زوقط هدنراکدرو رخ ود ردروصح هعلق بونلوا لادجو كنج هک شعا نوک جوا ندنفیدل وا

 بوط ردقل وا لاحرد مدردنوک رخ هاا نیسح نانلو ماقمئاق نوجا یسلت | توط روا ندهیاط

 . كلنوک و غیلمتلا دعب یتی رءالس بودنا رومظ یچلیا ندنفرط لئابق هدقدنل وا راہظا تالش هلیتخادنا
 . راپظا بیسو اردک نالک مایا هتفسر ولقا رب ر ندلوماسا قره توط نوسنلوا رجا حب

 نوناق رلشعسا تصحر هکمریک هب هعلق ود رد ز٤ رضاح كح درو مزال هدعل بول ردنرورس

 ندنقلخ لئابق هدشبدمقیچ هب هلکسا ربتف ندنشدل وا شارپ و تصخر یخدندیماقمناق بناح هرز وا لئابق

 زکیداک افص زکیداک شوخ یعل ) یشرز یش رد وس) اعاط وسباش وخ ( هلرب لایعتسا مدآ كي جاقر

 3 «بوروا شاب هع راکروک یک و ریل کو بودا ضرع رابح و رلهلانسا ود زکیدروتک رلمدق نع



۹ 

 مدلیا تولطم 2 ود ردشاما هدنب تای[ راد و مروهروتک اشار ند ]وات سا ا قا

 لخاد هناي تون روک د یس هني اشا افاعتم .ردکرک كمر و دوخا و ردو لئابق ۰ دعاق ارز ۱ 1

 کیا نوا قرەلوا هلت مدآ جوا ندنلغ وا ناحب ید هراحم؛ وب هکمدووک مدرا و هب هیفس هدقد) وا 1

 ردشقیا ایحاو حق یرلتضح یلعالا هرس سدق اشاب ىلع حرف حش نایشآ سودرف ناکقنج كفا
 توراو هنسهبرت كپلا راشم یرغوطو بوقبح الیدبت هلا قباق ندا سیا اشا ید ناھ

 ردشلاق ثاریم اکب رنلپ تمث لو یتسو عابناو كم نارق منب نس مدنفا هرکسندقدوفوا ها "
 ندنفرط ولر یزوسو هدلاح کتان و انلع ود مع روصق هدنرغو تم ردق یکیدلک ندلا . 3

 ردیرهد ی یریمک:رانل وا یلط وبق هدنرلشاب دشوک هدندوعو ردبفاک ی سیا كراس وساح نالوا هدارو

 راهن اکی یتددل وا مدآ جاق هدهدنفس و زکسیلمروب تد وع هب داس تور و نوا یکتا رر ا 1 3

 نوجا رت یال ۱ جد راز سده ر وب دما هرلناک مزال یتسمافل وا زار یا شفا نوحا قمال وا ی ولعم 8

 BL اشا هد هعلق نرد قرەنلوا تالار یالآ همح و یتیدنل و ۱ ناب هدالاب بود مهلک هربرب

 یرلاویس و يرافق و ماح بول وا شا هلا ج 3 شالط کی دنل وآ لاصبا هراماط ناشوا ریپع)

 ا هدندناح یوطانا لصالاق اشا ا ۰ رد را هط وا ترابع ندقا روط و زوط ندنعیدل وا

N 1تالاهم ہن قحا بوا وا یسهدرکتس رتو غارچو یسشابک و لب تنفس مان لغو اق  

 راطخاو ر دم و ردا شعا فو و تبسک هنراوشمو ناب ناتو ره و ا نم ایم تتاصم و

 تیرومأم تودنا ن اود 2 ر هدنل وص و ارس ندنعیدل وا ۳ 19 روس هو كنامدقم نانلوا

 ا ۰ ردمل وصا و نوا كناشاب ىلع حرف مشادنرف لع ملوصا ے د , هرکصتدکد ردشا تئارق برا

eیقالخ  Eهلکم ر و ِ هسا هلا تاطخ قال هناود هد دلیم ز زسهدنا 0 هسردبا  

EE 7ردا بد وع ۳  

 رد تعا ریدر هدننعک یمهداعا دل lL ندا بح اغوا نات اشا يق ید ا

 مفلس ب واک نت راب هلا راضصحا اليل یسدشأب هط وا كتعاج یح زوةقط ندنراهط روا یرګ کی کو

 رک یتسهداعا Ulu هلرب ات هکمال ربدشرا ررمط رب هب ودنک ۰ هدک دلک و E ا كناشاب ىلع . 3

Eه هعلق 1 1 ىلع ىلع وا ناجح دا ردا و هلسح وو جد واو تور و هیفح ناعلجت ود ا  

 نكر ونل وا له هب ةنىفس یساہشا 1 ۰ رده وا لاصیا هب ونيس لاس هلا تاکرا هب هیس رپ تولیر 57

 شعا له دن ییسقفا و تخورف زار هدقدقبح هب ونيس تارا رش ضع) ددا دعلق

 ییدلیا زارا هدهبساح نالبروک هلبا یشاب جهبج ًارخومو ندنسهدافا كنس هنیفس یمیدلوا

 اشا فسو هلا اشاب نسح یزاف هدعب همزن تاذو ۰ ردشلوا نمدوهتمو مولعم ندرایدلرو
 :زفس نکل ۰ رایدتا نیبعل هنسهظفاحم یسدعلق دعا هاسحا غوط ح وا کک ماکنه بودا مازحا

 ۰ ردشعا حرصت یدنفا مثاه ود ردشق وا نن ههسورب هل :ا عفر یترازو هدنماتخ

 مهد ا ندنعدل وا تدورپ هدنرس یهو ك هنعح ا ناب ثانندنفا م ا

 0 یرایدو مدنفا هکمدید .NS بودا روص) هندی تروصر و مدل وا ر شاک لمآ قالبح ا 3



 و لغوا ناب نکل

 0 و ی هوا و ضیوفت هفرحرپ را هلب وا یزدی هطخرپ بولطم یملاوق
 ج ماعها هنلاسرا رومام یهطبارر هل مس اعم و مکر هلو نکیا هرز وا قفل وا RE هيس ور

 2 ۳ ` قجەلوا عينشتو نعط تج ؤم هعاسا عایق یا هد نفح یسالک و كتف ول وا و بہ ك ساوا

 a رو ا اک رع اار
 ونشحب یولقاح وا و لاها ررګ لاونم ونهر تول وا مدآرب هدنشاب عع ه3 دل وا | اشا قطصم اما

 ِ توادع نالوا هدن راهن ایم هلا هع)ق لاها بودا توعد ید ید راکد لئابق هرکصذدک دا

 : چ5 ندیعح دیو نوناق هد روپظ تاراصقت هدنر ندنفرط و قماقلآ هناسل دعب اعف قرەنلوا

 1 2 كرهرب و ایاده و ایاطع و كردا دیأت یماظن كتکلع هلمح وو تونل وا هل دابم رادنس ندسفر ط هرز وا

  اضتقالابسح هدعب و یتیم رور دف یا ترد جواو شا نون و بولغ جد

 e ۰ ردشل وا داماد هرابات مه هسک رج مه مه 2 رق ید E یاغو نالوا هدنن رق هانا

Eیسراد هامرپ قعا ید یادراو ال هنسسرپ كنهرقنا نال وا یصنم ولو | ها و یف  . 

 دای ر ندشورع كم : یللا یالصاح یونس كنکرک هاا هد ۳ و ندنکیدلیهدیا و هنف راصم

 ٠ یفطصم هلکمک هدنط ص نلعوا نا یآ ترد كنا ت وبشا تویلشبا هه -]ا قحا هدهسرول وا

 کلا ید یراهبهده یربم نالیر و ندنداعسرد و ندنکیدک تالصاح قلا ىکا قحا هنلا كناشاب

 . بوتاب هنلوصا اشاب ىلع حرف راجا جد اشا نطصم ندنکیدنکوت بوليرو هل ابق نالک هنآ

 E 4 ّ 1 ۰ ردشمر و رارق 3 دعا را وخ هتسات

 3 ۳ ك کو هد صا یادشا هاذل و د لا هج هیلعال ود یت - لصم ناتسسکرح لصاما

E1 2 هدفرط و یلص هانا توقیح ندررطاخ ی“ دا هد: رظ فرا هددسلا ش نخ وآ تدشل هلا  

 2 یقسودنک هل وا یراط ردق یکیدلیهدیا تسد رد هد هانا ید اشا نط صم تول روک یک هلاراغتا

 2 و 2 .. ردشعا روهظ یرفس ا هلرح و یعحهنل وا ناب هدا 1 دل نک روشیلاح ه هرادا

 1 ام UNE قجەنلو ۱ فسات ات هدایز »| كف ول وا یسمالر و تن هدف و معما هما رار

 4 ناو ا ج 3%

 2 ودا اجلا لتا ود ا | تالابا ضعب هلغلوا الايبود یلالتخا كنارا هرکص ندهاش ردان

 | دج رود تاروصتو و شغل وا روصت یطبض كناتسعاد هدنیصع لوا دوج ناطلس هلع ا

 ا ا لئاق الا رخومو سز شو هدکعا نالوج هدرانهذ ردق هنیاج
 ۳۱۰ ۰ لا همایش او لا ور وادا شف رک دن یرادت توفر ورا
 8 1 هلترروک ا یدعسج تیتر هلو ااا لرو هحامولعم كرك هدنسالکو
 ۳۱۱ و ی ار 2 نوركا تاب قاعدو ٠ ینا قو راذقاو
 ۱ ۰ رولوا حرد هلو راهرف "شعب نانلوا



 بالج كن هسدل اه 0 ةا تاع زانم نالو عوف و هلا 0 نالوا E ندع ر 8 هکهلوش 1

 E لوس تولوا عبات A هيس ور لصالا ف یاطرابق و هليل وا شلروب هدا را یرافل ات و 8

 رولعرف ۰ یدیش وا غارفو كرت هلا فیقوت هنأر كنتموکح مرق هدنسهلاصم هجرانق جد

 هلع تل ود هلا هیس ور زونه و ندنعیدل وا مولعم یرلکذدع | تودا لر هب هبسور یراد داط رابق .

 هس اما زرول وا شعا دمع ضقن كليا رادتا هن راتلاقساو بلج كراياط رابق رکا ندندنل ۳9

 ضع هن رات رطح ناخ دی ادبع ود رونلوا رادتا هنب راتلاقسا تقولوا هسیا رولوا قجهلیچا

 ۰ . ردشفلوب ررح هدصیخمت ر نانلوا
 هدنلا كگ و هدهشوک یغنق لوضعرب نالوا لصفنم ندتلود مسج اضتقالا بسح هکت لفغ یهز

 هب یطخ ه راق هقشب ندکدشلرپ هن رافرط یاطرابق ورندتفول وا ولهیسورو هيغل وا قیقص یددلاق

 1 ۰ دم و تام ولعم ات کو هدنآ ود نال وا E .تلود "یالک و نکیا شمالشاب

 نشو هد رطور نیک نا راستا هاط ناف زور هک و
 هنتنایص و تیابج كنهبلع تلود هلیفوخ ردا تیارس ید هن راودنک لاحو یلئابق سک رج

 یسهلبش یوک روع هلا لیعاعما جاح یمدآ تلکب لزق یک یسهلسق نسب هل رالوا روی هباصلا

 ریاط راف رک EES لاح "هدافا هلمح و و كرەلک هتداعسرد دمخ یاح یمدآ نک نالسرا یک

 دن رضع یو دن زاب ناطلس بولوا یراراکتمدخ كنهیلع تلود یمدق هسک ارج لئابق اش له

 یارک جاح هج ود هدعل رایدا مرکسم هدرضح و رفس قرەنلوا ریبعت ر ؟تمع .یرا وه هرن و راک :

 هلو م هلکعا اجر یتیژلوب هدنسدخ ودنک كندموقرم لتا هدکدتا تافالم هبا ناخ دیزیاب ناخ
 كج وک ولهیس ور امدقم ردراذغ وب و هدنتمدخ یرلناخ عرف هموقم لئابق ورد و وا نيغ وا هدعاسم 1

 "ینوخ لر سکرچ یدلبا الیتساو طبض ارج ید هرکص بودا بلج هنفرط هل رقترپ ییاط رابق 1

 كه هبس ور کک رازنسا قتنابص كنەدلع تلود هیلع هیعا تیارس جد هرلنآ لاح و رو

 رادند یسیلاها نجچ ندننافاضم ناتسغعاد نالوا هدهفاسم تالنوک ترد اط رابقو رازل وا عب دات

 ٠ راقبح مدا راتوط ِ ىلا ردق كب زو هدنراجماو راردهدکعا"هب راح هللا هیسور الاحا كس

 یرارب رفت هاب رلعا رب رقت ود رارول وا هلوک و لوق سا لوا تافتلا هن وکر ندهيلع تل ود فرط هاو 3 7

 ناتسعاد بوی وا ندراباط رابق یسالاها چک هدصرضت نانل وا ضرع ههناهاش یابک اخ لا طیص

 فلو ا رادتا هن رلتلاقسا ندن رافرط یسمیلاو ردلح و یراظفاح قحوعوصو شاق هلب رمل وا ندنسلاها :

 رز را ندرامدآ نالک یک یکرک یراکدبا حبات دیک و یراقلو مو هل وعم ه رانو کک مزال 0

 .ردشغ وا هعلاطم و یر ناب ندنرادص ماقم اررحت ود ردا اضتقا قلقاب هنماظن هلر قیقحت و لاوس

 تلودو شومارف یرانآ نکا شکود راناق ردقفو ے ها هلع تلود یسلاتها لاوخ وا 6 ویلا

 A ا یعددل وا تو كلوي دن ثكعا شو " ندرلن آ د نګ رات كس رل هم دق طبا ور نالوا a درلع را

 ۰ رداد حات

 لحار هج هلم تامولعمو شلاط هتلفع باوخ هل و ورندندمر هيلع تلود یالکو دن ها ۳



 ار وا میت مت نت سه ی ی یاران این را رم سو یا

 ما یا یر توس توس e ۱5۸ حس

 : جن نت 2 اطراف اره وبا مدآ دا هدفرط لوا ول سو هل را شلاق

 هل رمال وا یلاح ندداسف یارجا هددیلع تلود دودح هلباب و نالعل زار تحشد فسا 0

 اول و 3 رَ ول هس ور هلمح و یعیدشل وا ناب هدست داح تدا تونل وا عطعنم هع زانم هدنناب نیل ود

 | تودا لاخدا هت رهاج اکو لافغا جد ییناح سیلفت هعب شل کک بصخغ یتقخ

 ام ساتن سس حتتنما تروص و یلوطاتا هسا ايل ۰ رلیدلیا ثتبشت هنباپسا

 ید ندفرطرب و یرلسک رج ندفرطرب ندنکیدروک هدنکر ادت توقر وشراق ه هیسور هلدلاقما و باج

 شياب لاح لزوکرب هصبا هدنرفرط ناتسسکرچ قرهنللوا ٹدشت هن راربب دن قلا هلا نسلاها ناتسغاد

 هدالاب بویم هنلوا تم فرم هروک هنتیبها لت هلییسح ینلرفاقتا ؛لرصع یالکو هدهسیا

 ضعب كنرومآمو د دو رط ور ۰ رای تار ماعان جد شیاو هلبح و یعیدنل وا ناب

 ۰ ردشل وا تاس هنسعا لمم و تشاب قبحا یرا هنام المان تاکرح

 هب ول هی س ور هرب ندرب بولوا زاورپ الاب درمرب نامولام نالوا یکاح شاب قبجا هجرت او
 مات ندنلاسرا باده E ردن نیکو لارج و دن زق یسەګ روطا رعا هس ور هددس) شماعا دایقنا

 ناش ید ك ا هل قاعت كناہنارک یاباده وللثم جاتو کز نوتلآ عطور هلص وصخ بونم وا

 ا راک ا تنساناب نا د واد یلغوا هدفدل و ۱ توق ۵ رکص تدمر کک هعل وا لزل یاب

 د دن را 5 اب وروا صضعب ود ردشعا لبم هنس هاچ هيس ور هلا دل ! ولس E یعبد لوا شعاص

 . هتسرپ ۰ یدلبا رور ییعبتو ليم تیفک هبولهیسور هدنسهنس ید.ناسقط كناح یلکرا ۰ ردرره
 کا لم نوش نوت یغوا و شمسوک ليم هن رھ صعإ هب هيس ور ید نامولاس عقاولاق هر ص

 جد I اعم نالوا هلا هلع تل ود هدن راع | ليم ۵ هيس ور ًا رظل هن رل رات مر قحا ید

 ۰ رول وا نابتسم و مولعم ا عباق و کت ۰ ردشلوا یلخد یلبخ

 1 هلقلح ورخ بحاص یر E روصنم هدب ها 2 هلمح و. یفیدنل وا نام هدالاب A د وح

 3 .ندن رفد)لشاب دص رع هناتسح رک و هنکلاع دیس ور هل رولک هشورخو شوح قلح لابد نیکعا رومظ ۱

 هدننبب رایجروک هلبا رزال د ندفرطرب نکرولیشارعوا هلشک کو بودا یوکسش کب راولهیسور
 ۱ یچیاق و یسهنس نکس ناسعط كفصاو هک دی وش ردشل وا هعدعدرب هح همش قرەلوبعوقو لادح و نح

 تاب و تدشو شط ورن دهن وا یسیلاها هراحا عفا و هدنتلانا ردلح هار زا یکیدتا ررر هدنلالخ

 ندن راک دلکهدا نقآ احاح هیات کد یرلودل وا دودی تولوا موق رب قوص ود هلا ترا سح و

 ندکعا اج ر ییراترضم عفد هلیلاسرا AES دسیلا و ردلح هرص هرا نامولاس رک ذلا فلاس

 هطبر و طبص "هرباد ندنهدل وا تا لا بعص رال یرافدنل و كد وقم موق نکل یدزل وا ا

 یارشو عجل ندنعیدل وا 0 هب هیم السا ثالاع یراراسح و ناب ز TE ندقدل وا را وشدما یرلفلآ

 ًارظن هلاح و توو قحا تونل وا نبع ضاع ا هدزارب ندنعبدنل وا روصد تعفنم 1 ورب هلا ارسا

 1 هدرهاظ تروص طو یسلاو ردلح یشان ندعل وا تولطم یلاقساو تاج هب صضعب جد كنامولاس



EMR | 

 نامولاس هنب رزوسناغاخ عضووب كنهءوقرم لاها ۰ یدردیا منم نددعتو زواج یتسیلاها هراجا

 ینولعم لراولدحرس یعرداوا هدندصق یدعت ه هسورح كلام نوحا ماقتا ذخا بولوا رغمو ریکلد

 ةفک كنلاوخ وا ا وا یظفاح هن وک ًاقاس و هاشا لیلخ یلیلکرا ر زو یظفاحت شاف قحاوا

 جد رلنآ بودا لاح هدافا هباشاب دمت هزابآ ندناریم ريم نالوا یتامولعمو فوقو هنقاقدو قیاقح -

 مالعا هرکیدکی لا رع عیب كنجلی هاو قرف ندقا زوآ لر دمت ییراکهدل دادماو ۴
 یرلهب رطف تعاصت یسیلاها هراحا ۰ یدیشفلوا رهلواتم وللنم قا بوط ندشافو كا لاح

 نامولاس داو هاا تاو مت دقدلوا کرد یره روح رو هات ور 0
 ندننافاتضم هوك ككرهیمهدنا تراسج هکعا نوعش هنن رزوا ككرلتآ نامولاس هلفل | رخ ندنفرط

 سئاقن و لابعو دالوا هینصق لاها هلکعاقفص یفیدل وا هدنروصت كلک شرزوا یسدیصق وفاج نالوا

 كاا د الایداجت سدت رس ناسعط هلرکشع لی ر ید نامولاس ا ا
 هحصدقا هدک دلیا یدصت هکعا قارحا یتکلعو امت یشذلو تواک ههروک ذم هبصق ینوک ید نوا

 هدراوج هدقدنلوا تیفیک نالعا هفارطا هفت[ رو شافو هلبا راتالع نانلوا عضو

 رو هلباتم هبادعا بوش اشا دمع ژان هلا ناعح# رفن زو جاقر صوصا ىلعو نیدهاح نانلو .

 لوتقم یمادعک كنامولاسو ناشی ر و مزهنم یرکاسع جرک هبرعا حطق یی راهاکر ذک هدلح راط

 د دا ناصف یک هغو ست و رام هدایز کن ابلق نامولاس ندهشحاف تعزهو بول وا

 یطظفاح شاق اب شل وا ررص هتداعسرد ندنفرط یسلا و ردلح یغیدل وا لاله ندنرهق

 . ردشفلط حاضیا و لیصفت ندنفرط

 هرز وا قفل وابصذ یک اعشاب قیچ ورک لخوا ناوبل نال وام ةرفاسم هدنداعس رد هیلع ك
 یصوصخ یداعقا هنماقم هللا لاسرا هنفرط اشاپ یلع یحاح یلکیناح ناتلوپ یسیلاو مورضرا تق ِ
 درا ورک ینسادضتک E كي ا جد اشاب یلع ندنغیدلوا ش لق هلاوح اکا
 ا E هسا قیحا

 یک اح سیلفت : هکهبوخ ۰ ردشلوب عوقو یجدربتیفیک ضعب كج هلو تیما راد هسیلفت هدانناو
 طیض یوطابو شاف ادا هدلاح یتيدلوا هدنرکف البتسا هناراراید ورندتق و یلبخ ناخ یلکرا نالوا

 او صرع 4 هیلع زد ندنراف رط نانا و ماکح ا شمشود هند ال

 لامردص یاد اشاس نالوا مس هلناونع روعتو دودح رومآ تراطف هدساح مور راو سو

 سن یخ ا د نخ یک را مدنمهعاف نال وا درو تانسیلا و ردلح هنفرطیدنفا نط صم حاطا

 شقل و حردنم یکیدنا بلج یییعتم صخثر نالوا نکس دن ا شاه هلا رادعو صعب نوا -

 رکتسع. راد رر دننرلف رط موطابو شا هلیصوصخ و سه وقنو ماکسا كنلا ول وا ے1 نو
 . یدیشفاوا راعشاو ما هلفرط اب لع یا یکن لد و

 یدع و ید یادو س EELS اش کرا هدن_س همانا وح نالوا دراو اد کو كلارا ثم 2

 عالق هلا EE تأ ری و هلع وا علاش یت فک لصخش یکیدتا تاج هند رط و عفاو یدل



 رر رکسع هرللح راسو شاف زسنانیبعتو زسا قحا بول وا ما یسهطفاح لدودخ و

 هنا هاو یراتحهل وا ناشیرب بویلوا تباث ځد رنو وللثم رلقاع نالوا شلردنوک امد هدلاح

 ۳ 2 ا ا ارش هات نالوا درنو دو راس هسلوا یحعلوا ویک رکسع

 ندنناکس هینوک هدننعط صحت و روصت یتتلوپس تع كنەظفاحت ما هلراتمج یتجهلوا راسخ بجوع
 یب نطصم یلغوا كناشاب نافعهداز نیهاش ییا نالوا راعشترهش هلبایشاوحو عابنا تژک بولوا
 رادقمر هلا قلناریمربم هتسودنک هدکدتنا رابتشسا نسهراج یسهاقو ندنعددیک كنیلاوخ وا و راضحا

 بول وا لخاد هنسهعلف شاق هللا رکسع روآكنج رفن زویشب ندلا بت هدلاح یغیدلرویب اطعاغلبم
 شب ترد ندفارطا هداضتقا نيح هلیسح یذوفن نالوا هدربف رطلّوا و یتکحهدلا ماما هن هظفاحت رما

 ابلاو ضرع ندنفرط اشابیلع ینبدلوا شا دهعت یتکج هیلیا هلباقم هیادعا هنا عجو بلج مدآكي

 ولر هل و رولي یتکلم حراخشو لخادم هسا ندقغاوا لاسرا رکسع ندجراخ عقاولایفو هنغیدنل وا
 .كتشرش بجر یسهنس زکسناستط هکب قطع هبلاییوم ءان هننجهلوا بسانماهد قغاللوق رکسع

 . یلکراو شغل وا لاسرا و اطعا شورغ كی شبنوا هلیهیجوت یسهنر قلناربمریم ینوک یحندرد نوا
 ا لا ندسرخ لا تععح رک اعا ي ناق تیاور ییدنآ تلج كنا
  یسلردلب هداعسرد كنيفک هلا سبحو ذخا دم ول وا تبات یتنایخ نانلوا داتسا هدنعح هل رب صحت و

 ۰ ردعفلق نامرفرادصا ًاباطخ هباشاب لیلخر زو.یظفاحم شاف هدنباب

 هیسور نالو هدسیلفت هناصا یرلهدهاععو قافتا كنول هیسور هلا ناخیلکرا حورمشم لاونمرپ

 . تلود یلود هتسور هدنژنوعصم بوردنوک راب وتکم هن رناخ ناتسغاد و نارا هدانناوبیجد یلازنج

 هب هیسور هلی رط نهر یت رللغوا و دیدحت ینیدهع یخدناخ یلکرا بودیا حلت دقع ًاددحم هلا هيلع
  جاقرب ندزکب راقاو دالوا هلتعاطا هنا یلکرا ید رازس ۰ ردشعا دیک أت یساعدم هلا لاسرا

 ریکلد میلا راشم ناناح ندرخ شحومو دراب و هاکعا راعشاو ااو د رسهدبا لاسرا هنفرط کک

 ٠ تح یو ره ندنراناح ناربا هلغما لوا لقتسم هاشرب هدناربا تلاع موبلا یتحنا ٠ راشملوا رفت و

 شهر ا هنادعا اع بوها دیقت ا طح ةدحیلع ةدح لع یرتکلع نالوا هدنرفرصت
 ًداتقسا هبهیلع تلود در هرزوا یماضتتم هبءالسا تدحو تمج ندنکحهلک مزال قل وا هبعاقجا

 هناعا هن راودنک ندیلع تلود فرطو راشمرب و باوج هلبادر هننارب رګ كنلارزج هیسور موقرم ۱
  هدنضرعم ناب و ضع ی رلکحهدنا ناحلد هدادعا "هباق» اد ها درفر هجر دقت یعددلروب

 یوق م ید وا هدکدلک هنسلاو ردلح پوردنوک یب رلمدآرر صوصخحم هلا تاض ورعم ه هلع تل ود

 ۰ يدا لاصا هتداعسرد

 E ناتسغاد وللتم یکیدنا البتسا هتاتسراتات ربا داسف تلآ یارکنیهاش ولهیسور

 . . نانلو هدقرطل وا هدنروص و بولوا رهاظ یتیدلوا هدنسهبعاد كعا طض هلا لافغا یناخ یلکراخد

 * هل سعازوا لا «لاوخ وا كنولهس ور ول ینیدلوا ندهضب رف عرش هناما همالسا لهادص وب
 اد و و هنلاح دن جهات هقرش دودح هکلب و ندنفحهل وارضم هدنتح هيلع تلود ځد

 ات چچ



 مچ ۷۰۱ =

 نانلو هد رل دح رس هلل سج قوا نده زال هروآ هب هیلع تل ود هلمح وره كا ر ودعم لدن هدناب ون

 شلروب راعشا و ما یرعا کر هناظعمم قرەنلق رادرخ وهاک ۲ ندتشیکو راطباض و ظفاح و لاو

 هن رازوس نالوا نک ارھز هدراکهاحاو نرش هدرما"یداب كنادعا ېد هن راناخ ناتسغاد و ناریاو

 هن رادسسد و هعدخ هل مج ورا راز ا ترع ندنراکدسا هنسلاهاهل هلاراتاتو بویر و دوجو - 2

nبا ما لاو تی  OTناتتسغادو نا را  
 تجهل وا ریهظ و نیعم هندحوم رز هو و هدلاح ره هلع تلودو یرلمامنا غوا هنسلا وح

 ناطلسودجا ناطلس هن ر ره هدننعص یرللاقسا و و تلج تونل وا رایسا و رادصا هبللع ما وا" هدننیمز

 ۰ ا یه تسانم سابق هال را نالوبعوق و هدنرانامز كن : راترضح دوم

 بول وا راکرد یعجهلوا عنام هنسهرادا كالود یعیدروق كنه سور یتاثبشتو كنەيلع تلود
 هل سو یو راول هسور ندنغیدلوبعوقو یراضرعت هنفرط سالن جد كنسلاها ناتسغاد هداتئاو

 وسا الا ا یاسر بکا و ل رفاه ار
 یردشاط لی رکموچرک هلر هلام یدنفا سدر هدکدتاثح رادم یتفیدنل وا ضرعت هنفرط ناتسجرک

 ول هبسور هلغلوا لقتسم هدنسایامر روما ظت هسا تلودره بولوا یسایاعر كندلع تلود

 ا روش بابرا هد زر تفك  هدهسلا شعد ۵ تنگ رحم لوصف ىس ا وا ناععتسا كل رلنو ندنفر ط

 یسهنس زوقط ناسقط زو یی هرکص نوک ترد و یتبع هنکودا ندهمزال قوا رک ذت هلبا "

 ځد هدامو هدنر وشم سلخ نالوا شفا وا دقع راد هه صم هلت ینوک یحنوا كن رفص

 قحا بویلوا قح هب هلخا دم د ا E ا هسور قره وا نایمرد

 هلبتاکی رګ كرافرط ضعب كنتسچلبا هی سور هلتمج یکجەدا لاقو ليق دارا هلبا رهناپب ضمپ

 . قیجا و كلرو باوج هن هنلاوس نالوا عقاو ولو هلواه یربضرعت هنفرط سیلفت كنقلخ ناتسغاد

 ه ولهبس ور كناخ سلف هدفدنل وا تاوعسا ندراضح ود ردپسانم السد هن همدم شاب

 صوصخابو هنیاسم كلام و هنسهشاط جرک نالوا یسانامر هيلع تلود قرهیغ لوا ملست اعط یتیعم

 د اک ا هیعا هلخادم و ضرعت تا سیلفت کما دام هنعلخ ناتسغاد نالوا زعگ ذم مه

  بولوا وللثم هيلع تلود یایاعر راس یسهشاط لی رکمو زغا رییغت یتسهلماعم نالوا یراح ورندعدق

CENیراک دعا لوق یو نالوا یک یداعقاو بصن امدقم ییبع هنکو دنا بولطم  

 قرهنلوا داعفا هرزوا یکیداک هلوا ندعدق هسرولوا یرلب ولطم یصن كد واد توغل وا مارا هدلاح

 هاا كن کند هدئروص :یرطدتسا لاها دیو و روتلوآءاطعا هدا ندنف رط هل و

 هیسو رود روناق ناب هلهحوو هتاوذ نالوا رومأم هنسه وست كص وصخ و تیفک و رولر و رارق

 .. ردشفلف ارجا یباحا هلهجول وا بولی رب و رارق هلبا ارآ قافتا هرزوا كلر و باوج هنسیچلیا
 رول هيس ور هده رص یکیدتا طب ناخد واد و لرهبمهل رب و تروص زت صم و

 د واد كردا هدافتسا جد ندلاح و ندنرفدلوا هدقمارا رل هلبسو قزح هروما "هلخادم هدیلاوخ وا
 سم

 E د واد و ن یکرا درک هحرک او ۰ رد ربشعا هلاما و تاج ت رافرط ودن؟ یناخ
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 ۱ yT هرب ر ,E هددنسا راشم رک هنت هباجر زکلاب توبغآ عارفو كرت هن ول هيس ور

 ییراتموکح ساسا جد ا ندنفیدل وا یلاغحا قلو صالخ ندنسههب درب هرکصندک دری دشلبا

 3 ۰ رایدلوا شم هلن رالا ودنک

 ا ریمصت و لما یک رادت توقر وشراق ه هیس ور هلا بلج یتسیلاها ساققاق هیلع تلود ن 0

 . ندبمالسا كلا یتساروا هدلاح یمیدنل وا دع ن تالاع یی 2 شاب قیحا و یعیدنل و

 جد ینا د واد یک ناخ یلکرا هدویعا دیقت هن رترمضم كنب راشکرس هراحآ و بوتوط ج راخ

  تاریصقت الو نانلوب هدتفول وا هدنسمردنل و هدنلاح تي روبح هتلاخد ه ول هیسور

 ادب لا دا رک نوت رولهسور هسا لاس هنره ردتحابق هدنروص نمهنلوا وفع ځد یس هعقا و

 ۱ ا هک زار سد دارا رسا
aTر ا  

 توق ی ر هنس هبعاد لالقتسا هللا رز وهط رانا فرط فرط تواک روتفو

 نیرقنا ربا تلاع ندنفیدل وا شحاعا ررقت یک کرک زونه .یجد و كناخ دمت اغا نالوا هدکعا

 نالوا هدنا را فارطا ناخ دارم ىلع نالوا لیکو نارآ ندهدنز هدانلاو ۰ یدیشلوا لالتخا

 E aS )اس بلا شیک یشوومو ترف كرف

  ضعب ندنفیدل وا هدقمارا هلیسو هغغازوا لا هناریا هسبا ول هنسورو شا هناعتسا ندول هیسور هدباپ وب
 ۱ و سر هلت رافس ندنفرط ناخ دا 2 ىلع یخ بول وا ش نا دعو یهناعا هللا طلارش

 رلشعا لاسرا و هداعا هلا انا رک یایاده ضعب اتفرت یی رلعدآ ربتعمر رول هیس ور هد ازربم نالوا

 كناخ رفعح هلتاف و اداره ىلع مدقم ندزلوا لصاو هزاربش یربقس هتسور قحا ۰ :یدآ

 4 ساملقت نا 3 یادا هلغلوا لصاو ه ودنګک یرخ یغیدلوا نارا نارم
 : رسا تبوع

 E اوا ۱۳ یا شرع نالوا لئام ه هیلع تلودو یلتوق هقدلوا ندنرلناخ نارا

 ا ناو لاو مورتسوا ها یک ناود هدنلالخ -یسیعنس زوال
 دن زد ودح غر رییص دقع هلا راولنا را كن ول وقسم هرکصتدک دا ناي و طس یتاعوقوو هد اوت

 ردع یکیدتا هب ولهل لرد نیبعل E . رلف رط ناحاب 1 هدعب و قلوا سّرسد هرالخ ضعب نیش

 یشیراریعضلا ینام هلبایدعتو ز واک هبهیلع تل ود كلام كردیك و البتسا هیلکلاب یناربا ةطخ ًاسایق هب هلیح و
 رعساصتفا هبمالسا تدحو تهح جد یتاک ناودو رب رحم ییغیدل وا ترابع ندندساف دصف كعا ارجا

 دح هحر دقت یرلقدغل وا تنایص هلا زاب ا وا تنابص و هاج ندهلع تلود فرط لراولنا ربا

 یرلعدآ رفاو هدسیلفت كنولوقسم موبلاو تی رتحهلوا ادعا لاماب كمالسا لها ح راخ ندسایقو

 ناخ دجا تام رادقمر و بوطو مدآ كب یکیار یخدندهیلع تلود فرط ةلباقم هنفیدل وا دوجوم
 ندهیلع: تلود نا هسيا رولیرب و هئررب e زاسءا ندهراسو روای ردنوک هنفرط

 . ناخ دجا هدنروهظ ادعا و یتکج هاک باق ۵ رآ “لاها هدلاح یعیدلوا روظهو ا
ERN 



e ۳ » ۱ 

 دن داعس رد اشا لع ا عوقو هل وا شا رب ردن ES یتکعهدیا را لا ر ید

 ا راعشاو انا

 4ت رلناح نارا مدقا ندنو یح تول وا نددم ولعم و ی ءوس و دنعح نارا كنولههس ور, 4

 ادعو ویو شفل وا دعو هناما كلرهلب ردنوک هناکولم یایاده و تاغ رشت هناخ دجا و راهمانتیلست

 ضب كلر و هاو كلردتوکر کسع موزللالبق قحنا بولوا شفلوب ندهمزال جد یزاحمنا نکما ام

 ن اما وام نا تایل تم 1 روت وب مرا
 هاا ىلع هدنن اب كما = هنااراک طایتحا هروک هلاح و تق و هدلاحره و تا ردن وک تام ص

 ا یلاع ما

 تلود ید و قره وا ادي توادع هدننس ناخ یلکرا هل کک ناتسعادو نارا هللروص و

 هدنت رادص اشا ج لیلخ : هک هل وش ۰ ردشملوا بیس هند رز كندورپ نالوا هدنن رایل هيس ور هلا هلع

 میسوت یددج قرط كناح یلکرا یناخ سالفت ِِ اب نداشاب ناملس یسلاو ردلچ

 دالب كلاح یلکرا هلفف وا ااو ضرع یبدلوا شعا تاچ یرتسع هسور د جوا لار

 تبالصو یا تکرح هنارصبم بش زور كناشاپ ناهلس یشانندنلوا ظوملم یوه هبهمالسا 1
 هلهدارا قوا باج یرارطاح كناتسعاد لاها نالوا راعشت رهش هلا تعاص* طرفو تناد و

 وا ياع نالوا شال وا رب ندا ظناا درو رز
 ما وا نوا شلروب ادا ملت« یر ا ا رخ ههررک دع لاخا ها

  اباطع یییدهاسحم و تاغ نالوا دراو هنفرط ردلح ندهموقم "یلاها و لاصبا وا ی هیلع ۱

 شاروی نامرفو ما هادا ناهس یزاصوصخ کا لاعا هجاطایدل هدبودبا فیطلت هلبا تانیبعتو
 روزه ها تاشو یوو هموفرم هماط هطعا تکرح رخ لاو ید را

 شعاعا روصق جد هدن رثاکسا و ۳ هدن راک دا دور و هنن راد ردلح جوف حوف هدلاح یراقدل وا و 3

 ر تم یر زلف دز وا فول ۳ لصان هع 2 ولح كن وهم ۳ هد وڈ رھ E 3 2لا 4

 ید مرر نروص هدعاسضو دو لس تم رس تیلور هو اب لبل ا

eاردو یشدلوا رکو هدزم هدنش ترو یاو د د  
 ندز وا زونه جد اشاب ىلع ددج ردص تونل وا لزع اشا دیج لیلخ هداننا یکیدتآ ر رګ ت هتداعسرد

 یدیشق وا فیقوت ےک هنداعسرد كناشاب لع ی وج ندنفیدنلوب هرزوا كیا تکرح 2

 یادوبق نوا قفل یثداوح سیلفتو ردلج بواک هنیفس هعطقر ندنفرط م وطاب ها

 لها نالو هدرلناح واو نشاط ا نا ما هد هک هدقدنل وا قاطن سا و تلج ه ىلا ك

 تعرع هنتشاکلا سلف هدرتوک هطروع یرعرف كناراصت نوکر مدا یاد ل ند سر

 شّعا عضو بوطو ِِ رفا و ادعا هن راهاکر ذك هدنراتدوع هدهسیا راشملا معانغ لاوما یلیخ رب هلآ

 ردا یسضعب و دیش یبضعب ال تا لدا هلنرغا ءور هنرزوا همالسا راس تب

 ردا هبراګ یسهیش بولوا قرغ قرا هاچ ندا نایرج هداروا نرودنکح حد
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 هجرکا تودا ا یرب رقن و ید تداوح و رب رهن ییرقدل وا ست هر ےس

 . هبذکو قدص كنهدام ًارظن هنغیدلوا شمالوبعوقو راعشا هنوک رب زونه نداشاب ناعلس راد کوب

 یرابعلیا هکباعا داصاو قاقتا نالوا راکرد هدنس كلراولهبس ور هلناخ سیلفت هدهسا راو یلاقحا

 هرزوا قمالرضاح باوج هعصح هدولب یلاح تقیقح هلتهج يتج هیلوا یلاخ ندلاوس یهثداح و

 تاعوقو هدنناریرحت نالوا دراو ًاباوج کوب كناشاب نایلس نیفلوا مالعتسا نداشاب نایلس تیفیک

 هرکصندک دنا دیه و طسب ییغیدل وا شعا رخأت حورشم لاونهرب ییاوج كنار رحت ید و ییدقاس
 هد انس نالوا تیرق هندودح ردلج هدانا وب هکر دغلنا راعشا و ناب هلهح و و یهروکذم عفو

 ندنرهلوتم دارکاو زسوبق نانلوپ هدنسیلاوح صراقو مورضراو ردق كی ندنرکسع یا قم
 زستصخرو نذا كردا داحا ینا یّراوس رادقمر ندصاضتا لوهحم یسیماساو نک اما راسو

 سان یافعض هدنرتدوع قرهلآ ارساو مانع رفاو بودیک هنساکلا سیلقت هللا قالا هرکیدکی

 رارولک ندورک هلا راتفر هتسهآ یراناباراب هرمضو برح بودا قوس ورايا ییابشا و لاوما هلا

 هلةعلا لع تونل ون E کم یرکاسع هسورو رک هدقضم رعم ر هلن رارذکهر نکیا

 ترشابم هب 4 راحت ندنيفر ط هابرلع | موج هن رزوا موق یافعض نالوا E ییارسا و لاوما

 جد یقأطر و قغ هب وص یزارب و دنهشیرادقمرب كن هبمالسا :SS ءان هنت رنک كنادعا قحا تونل وا

 ندور هدانا یکیدلیا قوس هل مات مروس نیش هب هکرعع لح ادعا ییرلنلوا ریسا هدهسیا شلوا رسا

 ا ندکدننا رپسا ییردق یللاقرف و مز یادعا دل ردا فیس لس ندر یسهلج و بوش هيمالسا دقرف را

 کر سل راک زا یتاعیاض رادقم كمالسا لها هده راغ و ۰ ردرلشلک بودنارورم ندروک ذم ربع هرکص

 خلاب هرفن یللا قرق قحا را او فلت ندسانحاراس رک و یر كر هدقدنل وا لاو ندصصنالوا

 نالوترپش هدنداعس هناتسآ اكو درفر هده راګ و ندهناهاشهفظ وم رک اسعو ردشعا ناب ینغیدل وا

 ناس رهاظ ضعب ی التم هفیحارا سند هدهسا*شلوا ثعاب هب ولق ناخ هحرکا ثداوح

 ا ا و ج نودا تلعل ندتسغا ءدام ماظعا كماوع
 یزل قحا ۰ ردینبم هنغیدملوا یلمحمت هعدقتو ضع هلغلوا 3 روما جد یسمافل وا یرحام

  بولوا لکشم یراطب رو طبض هلا لاخدا هماظتنا *هراد یک هرکسع فئاوط راس كنسهشاط

 لاح ندکعا یدصت هبهشهدم عاضوا هلوقمو احاح هلغل وا ا بہن یراریدتو .رکف ةصالخ

 ۰ ردکرک هستبا جاتا ییهیطع هثداحرب یراتکرحوب هلتمج یرلقج هیوا
 عضو كناخ سیلفت بونلوا رک ذت الکولانیب تیفک هن رزوا یتاربرګوب كنسیلاو ردلچ

 قیرفت كناتسغاد E ندا دورو هردلج یردب ًارظن هسن ءوس نانلوا سح ندنتکرحو

 یسادعا هروک هدیدج دمع یتیدلوا شا دقع هلا ولهیسور وللثم یتیدلوا راغم هنسهدعاق طابتحا

 كاع اد رکاسع بولوا ندنرطورش *هلج یرلغا هظفاح ییکلاعو هناعا لراولهس ور هدنروهظ
 داش یتساوعد دمع ضقنو دانسا هبهیلع تلود راول هيسور یتیرموحم هنساکلا سافت هلمج وو

 یمملوا ذاحتا لوصارب یلفرط یکیا هدنبب دومع ظفحو دونج فيلات هلغلوا رطاخ دراو یرلکچهدبا
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 یدشاردوک هباس تارررح هنسیلاو ردلج یوا یتاهینت و تایلعت هدلآموب قرهلوا ربث رارق
 هدکدا تاقالم هلا یدنفا سو دداا داشن بولوا هلک تلاط یسچلیا هبیسور هدشاراو
 هذ رابد سیلفتو كى رحم یراولناتسغاد یسیلاو ردلجو راک ذت ینیرهدهاعم نالوا هلیناح سیلفت

 باحصتسا هلع تلود یهموقرم ٌهشاطو امدا ینلزع موزا هلا راعشا یتعیدلوا هدکعا طیلست `

 لک ول بودا تردابم هاوج یدنفا ار هدک دلبا اعدتسا یییرتضم عفد ندن راد سالفت دلردیعا

 یر 4 راحت نالوبعوقو یاسا فک هداناو ندن راک دکهدبا هب را هل داخ سالقت ورد هت وا یسهشاط

 هقدلو تصرف قرد مهر وط ك لصالا ٤ اک سالفت و ۰ ردانعمی كعا دات شا دنسلا و ردلح

 هلص وصخ ۰ رول وا لک ندکعا حاعزاو قرضا یس دلاها نارب جارات و اعل توروا و

 E ۰ ردععصم یعیدل وا هدکعا قلصت و سصح کلم یک ۲ الا عفا و هدنساکلا ناحابرذآ

 نالوا نسم دفیلخ یراهناما ندنرقدل وا مالسا لها راذل وا نکقم هدنا ربا و RES S ا

 ماتح هل ۵ رکصذدکد تا ناب ر> راهتحا م لیخ ر رح وو ب ود ردمزال هس رڌ سطح زە اشداب

 تاذتحا ندتکرحو حصو راغم هب هل اصم ط ورش کد هنسللا و ردلح هن رز وا كنو و شلر و

 تک > درزوا سلف لرولناتسخاد اهاعتم کوبا ۰ یا شش وا رک ندترانص ها
 ۰ كس ِ یاری کک یار 0 ِك ِ ۰ ت

 هبس ور ںوادلا هن را هسي س د و هل رح “روا هس ور ا بول ا نوڪا

 باج هنف رط هیسور جد ید راثاح ناحابرذآ و ناف هلا ااطعو دعا وم عاوا دلردا لوبق

 كنول هيس ورو ندن رفدل وا مالسا لها راناخ نانل وا رد هد كسلا سا رادتفا هن دقن فرص هکعا

 E سافت هل رام رب و در تباوح اعط كرەيعا تا دق رطل وا الصا ندنر کدلیا لاردا تا داو

 هدا را ارح و ا یرانا سەنما كنول هبسور تولوا ا ندنرات ر وص تلامس او باج

 تار هدن رلکدتا هناعتساو الا ههيلع تلود جد رانا ندن کیدنا ثبشت هنابسا كعا لاخدا

 هلع سا و دد . رراذک رکو ریش سعال تح تون ]وا هناعا دعو هش ا هحدقا ید نددیلع

 نالو هک ۳ تا شلروب رای جد ےس یاباطع هنسل اها ناتسعاد ص وصخاب 9 رادصا

 ۰ یدا شاردلس هماظع یارزو

ES)صدر < هاغوغ اد تولوا ی لادح هداب لا تا اوط ناسلو هدیلاوخ وا رلولن  

 ید ا دلار نام ی رابط هب دیمالسا راد را رزآ هلو تكنادعا هدلاح یرافدل وا ره ارت

 تعاطاو للم یعددل و ۱ ا فیلکت هن را ودنک تاب سالفت و نادر کدتا یتکحهدا تدارس

 ندقلارا قنات س رفت نالوا تب 1 ا ترصم و نک ااا ك رب یی رج قع یروص

 دع کا را نالوا 2 کک یسهلج ٠ تكعا هل هلازا و ِ

 هدن راکدت | هدافا دنا و ردلح هل راب وتکم هعطق رب LL ییرفدل وا كعا تع نع 2 2



 3 رح ا مد نور و زواحتو یلضت هل سا تلاع روه نف درط نا س

 هلا ۳م رب زو ]حرام یعحهلوا هل س و هنضاّرعأ و هلاقم لیصح واک هب رض و

 E هلا رکناض ورعم اباطح هنع وبشاب كن هر وڪڪ ذم فتا وط لاح رد تول وا برطضم

 نکد هيدا تدوع هلا تلود "دارا ناخ جا یکاح یات هکنج زکیدردنوک هب هن اتسآ
 لصاو هروک ذم تاررحمو غندل وا شحردنوک تار ر ود ا و هد E هد رللحم زکغردنل و

 1 ها لوزن هلح مان هات و راج لو تا رارونل و ی جرات هروک ذم فث اوط E ۱ مدقم ندزل وا

 تا رظدنم هنامرف و صا ه_هسلا رولک مزال تکرحت هن وکه ن هداب و و ییعح هل وا ا ندەراحم

 سیلفت هدنسانا هطلاصم كنهروک ذم هدک دلبا ااو ضرع هداعسرد یسیلا و ردلح هرک و

 هرزوا قهل وا ررګ هېلا راشم رزو ودا مزال یرهداعا ندنغح هل وا سام یر موه هد راد

 . ردلحو مورض را راد هن رلکدشا موه هنرزوا سيلف هللا روبع یتیرهن قذاق كرلوانات سعاد نکیا

 .هدربوب هلا روبع یروک ذمرن رولناتسغاد هکردهلمجوو یتالیصفت بودا دورو یتاریرحت كانرایلا و
 تین یر نالوا هدندبعم و ق سیلفت هد سح یرلکدتا موج هم رابد سالف یرغوط ل ردیعا مارا

 E هن رفر ط تخاک هرزوا كعا هاب اعم تاک تم الا ی راد وط و ا نالو ۱ دوج وم ا ف

 : 3 بودا رج ینیراکج هیمهدىا تم واعم هر ام ییرلکدک بوقآ یک لیس دل را ولناتسعاد هه دا

 هددسارلشعا موجه هننرزوا سیلفت یرغوط راولناتسغاد هلیرلعا نصح هراوعلق کیسو نیتم نامه

 ا هدف سلف يو تاهو بوط نالك مزال هبهفلق رست هدنرتاب
 هی هلباقم بودا تعزع هبال وا هلل رکف ریو طبض یی راندعم شوک عقاو هدنرق سیلفت

 ین رناببص و ناوسڏ ق قوجرو ورس یهروک ذم نداعم و ربعدن و لاصبتسا هدهدحا و "هاچ ییادعا

 ۶ ال لو ها تا تیرد هه سلف بزر هتتدب ند رگذتا
 وک هنګا لراولناتسعاد و بوقیح یرکسع رک یلک نددعلق رحل ا ىلع هدک دتا ت رشا ہم

 هرکصندکدلک هعوق و هب راغ ر ولتدش كب قرهنلوا ناتسناح حسا لاعا ندنفرط هدلاح یرلکدلک هب هجن
 ردراشلوا رفظمو بلاغ راولناتسغاد تیام

 : بول وا جورج یرادقع زو ید و دهس یرادقم زون رد ندراوانات عاد زکلا هد هب راحو
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 2 هلغملوا لاا ب رطضم ناح س لقت ندهلباھه هعقوو ۰ ردحراخ نداصحا و دادعت هسا یتافلت 0

 عص و قدر و ۵ ندا اضتفا کسع هدننک تکلع ةظفاع هلا لاصدا هتسهعلق تخات لاو س

aتم یدبا خر ۱ ماف 8 هظفاع ا سالفت سفنلاب یش ود ا  

 رارقتسا هدنسارعص كلکلخا هلیسهیعاد كا ریضست و طبض یتسهعلق سیلفت خد راولناتسغاد
 ردلح .هدن رکدتا رادتا a رد نوا یصردنوک تامو توط هنشلا و ردلح و

 عود هات یراموج# هسالفت هت ننزسعملوا یصخرو ندا كتل ود هل و بودا شالت یسیلاو

 ترقتاتش مایا بودا تع نع هارڪڪ لواو تکر ح ندردلح سعتلاب دل ردبا فوخ نده وا هدحاوم

 rE iE ى یک 3 دیبا یر ید ا هو امرة راصد دی ع حت كيدل ۰ یدخا



 هتل وا راد روسیه e هن هب ر وسط 8 ی ا

 دقرفت هنن یراهدر کرس كرهلر و راتلخو اباده ضعب ندنفرط هیلاراش “لاو هسیا لاح هنر ۵ 2

 هنرتالوو تقرا هلر ك شل ترد CC هلات راج و یسیضاق هش وق قآ تر
 7 ِ رسا تڊوع

 هار رپ دتبا دعابت ندیناقاخ تلاع هلتجز رازه قحا بویملوا مرلمو باج ناطلسیلعو ناخ هعاما
 یرافدل وا نامه هلت ىرەت و جت كنسهعلق جرک مان ناخاد عقا و هدند ودح شاب کک سیلفت

 نر چ یهروک ذم علق ردق هب یدع هلب را وا شعا تعع هبا وا e EET .ندلح

 فعص هودنک هلتروصو فول وا قرفتم یرکسع هدیزک كنناخ سالقتو ۰ ردلاقحا بلغا یرلل وا

 یادم كم تردو ۰ راش ادا ه رفر + عابهرف ردو E یساباعر سافت هلل وا شراع شالت و

 ترافو بصغ رلتریشع نانلو هدیلاوخ وا ییرلتاناویح هدهسبا شعا لن هندودح صراق یز وام*

 ردلج ود رد هنفرط ردلج هلتکرح ندند ودح ص راق بویعهروط یجد هداروا هدن رکدتا

 هناعتسا هحولتناک ندنلود قرط ندنغیدل وا راح ود هفراصم ولسک لبو هلا لاح "هدافا ا

 كليدعش E و روش وا نکع ۵ هلع اس سو هلیماغ هت ا ا رظن هنس هقباضم كنه زخ ا شا

 رادقمر و قلجرخ ًادقن شورغ كی شب هودنک هرزوا قل وا ندنفرط اشاب ىلع نانلوب مظعا ردص
 هايس هظفاحم كنهخاصم طورش و یتروص كن هلاکء نالوا عقا و ها ور راددص وصخ و و هسلا

 ۰ یدا شاردنوک یلاع ما یوا یتا یرلماغ وا د رت و ریش كناتسغاد رک اس

 جارخا ندهیناقاخ كلام مدقا ندنوب هدننوعحم بولک یتار رک هعطقر كنسیلاو ردلح ابقاعتم

 هلرب هرصاح یتسهعلق ناحاد عقاو هدقب رط لالخ ناطلس یلعو ناخ هع یکاح راوآ ناتلق

 هرزوا برح هدعاق یاضتقم هددسسا رشعا ریمدن و رهق یادعا نانلو هدشوردو ربع

 اتش سوم هقشب ندقدلوا لاح كم لاصیا هنرلتکلع بولوا یرایلهراب قوچ كم یخد كن ر

 هردلچ یرورض ندنراکدتا دس یرالو هل رپوط یرارکسع یرکو هیسورو ندنکیدتا .
 یرادیعتو كنهروک ذم tt وا EE SAS رفاسم 0 ا

Eوآ شعا ناو ضع ا  E lLهس  llه راهم ا هدنندب یروش  

 ڭكنسلاو مور را ارد نوا قاد وا نا رک راد ها روف طعف تونل وا تت ا یرلتماقا

 یلاصبا و لاس را هدنف رظ نوک شب جوا قردم ] وا هلاوح شورع ك ىللا ندشد نالو | هب هناخ ر

 : e ۳ را بن



 یراهوسم هنتلاا سیلقت مدفا ندنو كنرکسع ناتسغاد بولک یی وتکم هعطقر كنسيلاو ردلخ هل

 ۶ هخاسم لهتلع لوح ن زومام نالوا ہدرادح رس یتاعوقو و هدقدل وا E هب ول هيس ور

 كنهسنارفو شغ وا امناو ضرع یغیدلوا شا بدترت رکسعو بوط هسیلفت هلا لج هنب رلکی رګ و
 » ربفس هددغاک نالوا دراو هداتاو هن سیا نالوا ےقم هدنداعسرد ندنسیلیا ےقم هدع ر وب سرا

 شاب هیسور لاحرد بودنا سح یی راکدردنوک رکسعو پوط هنناج سیلفت كرلول هیسور هیلایموم
  یلاسرا تامعو رکسع هنناج سیلفت نکیا هرزوا هطاصم هلنا هيلع تلود ردنا تاقالم هلبا یلیکو -

 .ییدلیا متک ییهدام ندہلا یعوم ریفس ود ردقو یلصا لیکو شاب هدکدتیا لاوس ینکیداک مزال ند
 . هطابتحا هلتکرح هنارصشم ًارظن هنسهعدق تاکرحو عاضوا كنولهیسورو ندنهیدل وا شازاب

 مورضراو هبابقو راشع نالوا هدیلاوخ واو هنسیلاو ردلچ لاحرد ندنکیدلک مزال قفل وا تیاعر
  هدامآ هلا بدتر رکسع كی ترد ندهروک ذم تلایا كنسبلا و ردلچ قرولب زاب هيلع ماوا هتسیلاو

  یطحصو زوا ندادعا فرط ه هباقاخ كلام قرهنللو هناظتتس یسلاو مورضراو یو

 ترضم عفد كرهیلیا هربا هللا رارومامو تکرح ندمورضرا نامه هسیارولوا قجهلوبعوق و
  هدای رفن زوشب رکا هداز جالوق يلا یلسلت ینومطسق و یدلروی نامرفو ما یسلتا تریغ هبادعا

 یتحهلت روی ناسحا قلیشاب ی ود هنسهدمع هسلارول وا كحهدا دمعت هب هظفاح یتسهعلق موطاب ها

  نوزرط نوحما یسهظفاحم كنسهعلق شافو ۰ یدلردنوک هصوصخح تارب رګ هب ودنک هدنفایس

 عج مدقا ندنو نوجا كلر و هرکاسع اضتقالایدل بونلوآ ریه هدایپ رف زویشب ندنسیلاوح

 ۰ یدنلوا لاسرا هرکاسع حج هلا بیترت هرخذ رادشرب جد دعفدوب ادعام ندهریخذ نالوا

 رک مورضرا نالوا اه دقن یرابجاوم كدر كتنارفت ر هعلق نالوا عقاو هديلاولواو
 / ۳ ۰ یدنلق هلاوح ندنلام

 . یلزع وریدهنس نک هلا دانسا هنناکی رګ كنسيلاو ردلج یتتاکرحو كراولناتسغاد راول هبسور ۱
 . ندرتکلع عاعض یتکلاعو ندنراتلود ناکرا ینا سلف رلولهیسور : هک هلی وش بودنا امدتسا

 9 ا كسلاو دلج ناتج هوا نام هتراودتک یراسخو ررض نالوبعوق و هرجا دع
 E بلا دیسور نیرک ها عوسه اا ردلج جد لنآ ةلاقم هدلاحینیدنلوا نف
 ؛یدیشمریو ید ریرقت هعطقرب هدنمزو و یدلیا ملت هبیدنفا كب لا ءاطع نالوا تباتکلا سر

 توت راس هلرک و كنسيلاو ردلج كرك بودا هلباقم کو جد یدتفا كب هللا ءاطع هدنسلح هلاکم

 E تحاح هنساعلا و قوس كرخآ هدنعوقو راک رح و عضو ریاقم هب هحاصم EE كن راظفاحم

 د ریجرک هلنا رولناتسغاد اما ادد روک هلع تلود هدهذخا ومو بیدأت ن رکا

 لاح ندکعا اهن توروا رر وود ترا رنو قردبلوا هدامر شلوا ادب یدعش تموصخت

 93 زعا لوبق و حلست هبلع تلود یتساوعد تیاج یراکدتا هدنعح سنلفت كراول هيس ورو ردرلشمال وا

 كرد ها یبهنف نالوا عقاو هدنتکلع كرخآ یشان ندنرارورغو ربک رول هیسور ضرفلاب اما

 ۳ ضصع تب بودا E هنسەدعأق لا هلب اتم ید هبلع تل ود هسلارارول وا تكحهدا موحش

I یم 



 تی i یی نی مو تو

 و ۳
 دع ضقن رخاو لوا و رولوا مومذمو بویعم لودلا نب كردا روهظ ندولهیسور یسهصیقن دمع
 جد رب رفت هعطق رب دن سا هيس ور هدل ام و بود رد هل وا محو یرروحا تبقاع راندا

 یسیلاها ناتسغاد دوخاب و یسمراقیج هلعف ینسهدام موه وبشا كنولهبسور قحا ۰ ردشملرو

 یی راراید و راد هرکص هد ودا بلج هللا بی رف هلا دیعاوم ضعب هدرما لوا یک راتات موق جد

 زوجا ك وا ا یلوا ندداوم شا تا شرم ندا او

 یزتلاتساو لو وا تک رامشا هاها ناتغاد ها دماس ار
 نوګا یو و ید یزرومام دسر شک لسرا ها

 ۰ ردشلردنوت هلع ساوا یو ناب ادلع ها

 . هیسور هترزوا كنو كلردبا تیاکش هتشررس یتسهدام ناتسجرک راولهیسور هرکص ندنو

 یبسرپ هجولشاب كیرح نالعا هلمجو یتجهنلوا ناب هدرز بولو عوقو رادشقانم یلیخ هلیسجلیا
 كنارسا هلبعفر كنابطخت و تازواحت نالوا هدفرط لوا راولهیس ور هکردشل وا یسهلئسم ناتسج رک و بشا

 ناخیلکرا رولدیسور ادتا هسا هلع تلود تولوا هدنساوعد یسالناص تونل [.دعباعفو یدر

 و توهم هل ما عطق هعزانم ندنکیدغعا لوبق و ملست یسهیضق هاج یراکدتا ادا هدنتح

 ۰ ردن وا هلا وح هنسعطو مکح ك ریثأت ر

 € تش ماقد
 ,Ey ( نیدلارهمظ ) هلیسهمرک تیآ ( نیلاعلابر هللدجلا )

 ةعطقوش هلا حزم یروک ذم بیکرت یدنفا فصا وال افت هدنلولح هروک ذم هنس هلیسعا قفاوت هنددع

 1 یدیشعا من یهفیطل

 هءعطق 9«

 ( ىح كنعثدخاش رولوا عطف » هللا نوم هللا مالسا غيت )

 ( یخ رات یدلک ندلا رمظ + ارز كخرف لاس نوو را

 دل ره س وک سرد ندنسهرابع ( هآ یتاثلا نفلا ) تلوطف هدنلئا وا كنماريلا مرح هددج هنس وبشا

 یر ندرلنایوقوا یلعا رایدل وا سردم قاتک-الا رامزالم هدایز ن ا تونل وا ارجا قا ا

 ۰ ردشلوا ندرودص یرلهرکص اهدو یلیکو سرد ًارخؤم هکیدا یدنفادجحم یوهبنشراهچ روهشم

 مدقم هنس چاقرب یرلندعم ولتکرب هدنغاشس هدکبن و رقزو هدنغاځس یرهشکب ق هنتلابا نامرق

 هدراوج هحلصلل "الیهست دلکعا جور یتیرللاعا یرایضعب لدتل ود لاحر هدعسوموا بودا رومظ

 تالصاح هلا بصذ یتیما نده رر قرهنلوا قاطاو طبر هرلندعم نانلوا رک ذ یرق ضعب عقاو

 فیلاکتهقشب ندنراقدلاق مورح ندتعارز یسیلاها راهرق لوا هلسرقنو قحا ۰ یدرونلوا ذخا هیزج

 دیلع ءان ۰ یدلشاب هفللوا سح هینایصع تاکرح صد یرورض ندنراودنک هبرلوا راجود هبهقاش



El 

 ey در هن 1 یکلوا جد رد رد روک ذم قرهنلوا اغلا لاا هل تدس نانلوا رک ذ ۱

 2 ۰ ید | وا لاصحسا یراهافر و شااس ۲ تروص كنافعض و

 تا رب رج هرقق رب 0 ۵ رشاد ةا ۵ کک ناب یاعوقوو یدنفا فصاو ح روم
2 ۲ 

 ۱ E حرط e E یللا زویکیآ A و ات ابا هلیمات هبم ودق یرلبلا و لبا مور کو یس هصالخ

 ج هوالعیتلتسرب آرت لر غلبم ET نابعا و ارت ردا هلس و یو و ندنکیدلک هدا

  هدقفلوا عرج هسیکص زویشب تکلع یارتف هگدلوا یلوتسم هنتلایا یلیامور یلاوره ندنراکدلیا

 ك اناث دح رومالا رش ( راعشالاب هدن ونامش یودرا دم ور و هداز نسج 2 وخ ربح ضعب ییرقدل وا

 ن عج هل وا ترصل تعا یفر ندنرز وا ار وو كتس هبلب دیم ودق وبشا نال وا قدصام دنه ومد

 : دقت هل عفر كن هیم ودق ارد كردنا لوف ددر الب ندعفات تن و هلا راشم م وح ره هدن راک دشا

 ا ع نارک دقاق نا سردم نانلو یسیل او یلیامور هدعتوم وا یتح بودا

 ۲ دیم ودق دا رهلتس وک تاس ندنفرط هبلا راشم ردص E مالا ییتساه كنهرو لا دلط هلا

 كن هد نداعمو ۰ یدشلک هرومظ هلع ترصنرپ یک یتاحوتف رانی هدنبسمع قر كنهرو لا

 . صوصخ ابو یرتضم عفدو تلوص رسک كنايقشا ناربدلاق شاب هدفانک او فارطا ید هلیعفر

 ۰ یدلو ماتخ یتاربرح هصالخكفصآ و ۰ ردرظتنمو لومأم ندهیهلا فاطلا یرلوا لالما و

 ۳۰ ترا دلا تاد ات تحومو دسع ترص لاج هدرهجرده يفر كلاظم

 ٠ تاداع كرتقولوا عقاولاف ۰ رولپهلوا لباق هجن سابق هح رص لظر یک هیودق یلاعا ندعم طق
 رول وا حصص 2 هدنعح ارفف هدلاح یتیدنل وا ارحا ید هدنلاعا ندعم هب رغذا نالوا نر

 هدنلاوخ وا ار ز ۰ یدرولک مزال قد كنه رغنا هکلب توبا باحا یقر یار ندن و قحا

 قوچكب كنەنس یجد رال وا تعارز لهاو لدل وا رل هسک قوجك نرت شو هدب ويعا ت

 1 هلمح و زیگیدتا ناب مدقا ندبو یش نالشد تب رو او مولعم یراقدروط شو هدن راتف و

 هنسیلاها و تیروم هتکلم ردقلوا هسیا رولی ریدتلشبا هدای ز ردقن یلاها قرهلوایما یرللا كنيلاها

 4 ییدلر دتلشیا هلیلوب E هلق رط مظید ران دعم و تو وا مور صا وه هاو تکمو تو

 هراروا هدنلباقم كت لصاح نالوا 9 شماذوا ل ندشدا a یلاها هدلاح
 َ ی

 . تلود ا رومهوو ۰ رولوا شلوا تیروصو تور بجوم ها كجهدبا رود هدولک
 تم عفد یتضم تج كتفک و دیلع ءا ا هک تادراو ہا ود و ريا هدافتسا ولتماک

 ٠ هلمحو یتیدل وا ندن رهنصتسریغ تاداع ا اک نکروکمزال كغا
 ۲ ۰ ۵ نیساسا ا سرخ یارحا یا مزال تلتا لاعا یرارکید یان یتیدروق كر

 1 مدعو لاعا كندعمر ۰ و ,a هیکلم عفانم ندکعوش ود یی راسفن دوخاب و

 كنسهلع هدّنروص یلاعا هکردشم یکلنیکنز كندعم لوایرب قحهنلوا فقوت هدنلاعا



 لغرب هدنسهاثم هیمودق ځد ه رغناو بویلوا هاف هدنلاما دا نورو ینفراصم یتالصاح

 شخ هداف كندعمو یربیغو قرف كن راروب نکل ۰ رولک مزال یر هدنروصو بولوا حرص

 قوجك رخوم و مدقم هن رزوا كلو رايا فقوت هنامولعم هصفو یساریدشا لاا هدنروص قحدل وا

 ید ىح ندعم هک هدعاق ) لا قحالت مولعلادیاز ) قحکا تولوا و وا فیلأت زاد تک

 ۰ ردفوب تجاح هک ثح هداروب راداکوب و ردقوچ یاب راو لها قرهلوا نفر مسج و لفتسم
 ندنعیدل واشعا ثح راد هندعم تقیقح هدماقمو هدلاح یغیدل و ۱ جراح نددفیظ و یدنفا فصاو 1

 نددفبظ وو دصععم E یرقف دما راکرب اضعب هلأ یس هبعاد تیعبت هن رود نالوا زفالسا و

 كثب را هع) اطء ضصعب نالوا هدو تاب دغم كناکح یامدق ید هدماعم و نت لک" ه رافبح ه سنط

 یدل وا رادتا a نا هج ور

 نالوا كنلاعاو ىتتقح كندعم
 یرلاساح كن رلددعم ه ویح یالق نوشروق روعت رقاب کک نر یییععج 3 كا > یامدق

 ی رازفبمح وعو كنهروک ذم نداعم ید رلیصعب و رار درد نابمو فلاح ا یراتعبمح و عو وده

 لاحم قیاتح تلف ییہ ے نوح و « رلردا امدا ود ردرافلتح هلبیسح ضراوع بولو ۱ رخ

 انس ن لعوا هلع ع را . Xe ق٤ا شوت و نو ] | هلتعن 2و ° هروک هلوا لوف ندنغددل وا

 لاطباو راکنا نایک ع نالوا وسان چم قعاب شوكو ا ا 3 نالوا لب هل وق و یک

 هلعل وا نک یالقنا هرکی دکی كنهروک ذم نداعم هلن لع راذل وا تهاد ه یا لوقاما ۰ رد

 قعاد شوکو Ma را الع هدنروص و ,ندنراکدتا رادتا هشبتفت یجالع و هراح كنو
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 توب راسم هجو شلزاب راباتک قوچكب راد کو كردا رومظ اه نف نالوا ترابع اک
 یعوق و كنو راندا لولس هکلتسو و ۰ ردشل وا ساف» دل ردیا افت راهن زخ هلرسادوس هب رک

 هدضرا رعق نالوا ندعم جر لصالاق هکرردهلب و هدنش تانا یناکما تروص بودا یوعد

 هد هل واط روهد بودا دلوت هرزوا كیا تاک تببهذ نالوا یسهیلاک تروص تال یالویه

eتولطم لادا یرارع د کارت رولرا هخ دز زا تر یا رو  
 كت وطرو تدور و تسوب و ترارح هروک هنفارحا ندیندعم جام لادتعا هسازلوا هدنسدحرد -

 دوخاب شوکتوسمهلو یتسهجرد تدیفگذ وبوسهلوا لصا وها هلتسس هض راعرب یکی طد رفت و طارفا و

 هنفارګا نالوا هلتمج یدازت اا صقانت كترارح ٌهحرد 4a وش ۰ رول وا ندعمرب راسابو یال

 تدور بویمهشب را هن اک یعیدل وا ده شام اد هلبیس قازا تدش دوخا و e مدعا ا 3

 تیک و ۰ رولوا نوشروق هلبا هط رفم تسوم و تدور و رول وا ةف هسلا رول وا یل وتسم هل دتعم 8

 راغم هلادتعا هلوقمو اذکهو ۰ رولوا ساحت هسرولوا یلوتس نا قارنحا ه هبنهد تبوطر "

 هدنروصوب ۰ رولوا هویجو یالقو ددح بورک هرتروص ولرد ولرد هلبپس ه راط ضراوع
 هدوج و دا هام تعانص یک یکیدشا نوکت هلبا هیعببط ترارح هدندعم فوج شوک و نوتلا "

 عاونا نالوا ضراع بول وا تافرصت نوک ان وکه لبا هیبط تعانص هدهیناویح نادبا اریز ۰ رول هک

 راهاو راهزا هلا هی رت هنوک راسو یشآ هرزوا یسهدعاق همانتحالف هدنانان و هلازا و عفر ضر



A Lyدی یو سد وا یار یخ سا رج تا و و  
SER E ۱طی کجو تی  

 می ۷۱۷ چیس

 ۳ ۰۰ ی ردنلوا حالع ید هصقان نل یک و روبهنلوا هلاحاو لقن هلا رکید ندلاحرب راغاو

 ٠ رارساو رولوا نکم قمریدلوب یتسهیلاک تروص هلرب هلازا یتلع نالوا ضراع هلیبسح عقوم فارحا
 كڭنەجاحد ےک ەت ردعقا و هدداسفو نوک ٌهناخ راکو تاربدتو تاوادم قلعتم هتعبط تاکاحو رییکح

 هجاحد هدنګا ران ورف هده رصم رايد نکیا یعبط لعف قلوا ادب هجاحد ندهضی هلیسهنضاخ ترارحب
 بهذ نالوا نوکتم هلایبط لعف ځد هدنداعم ردیعانص لعفرب هیبش هبیعببط لعف یراکدشا ادب

  ریظنتلانع هناش یلاعت دیلاومو نب واکت بیاح عدبمو ردلباق.كلک هدوجو ید هلبایانص لعف هضفو

 STS ۱ ار ی هم نالرا دم هاو و بهذ یرترضح دنلفلاو
 ۳ الا تاک اع ه ی لس بودا داعاو قلخ هوجولالکا لع ةدشب نداصم قلعا دام
 . هیسترسک | اکو هکر دشمردلب هندابعصاوخ یحالع كجهدا هلازا یناصقتن تلع كصقات ندعم هدلیلق

 رولیشد اب اک نف هکر دتعنص و یسدهلن و هر بولوا ندنلسق تامدقم هیمکح نونف عیجو رونلاوا

 ردا e یناکما ڭكاتعنصو هنلوا میلست کک بولوا رنو یسهلدا هصالخ كنهفرف و

 درزا اهظن و ان هدنفو بودا امدا یتغیدل وا سرب هدنراتب اب I هد ییعوق و ران 1 اما

 هنتحصو عوقو كتعنصو و نم هنل وا هدافتسا هدام تقشح ندنر , هلغلوا هدننروص دمت و زاغلا رلباتک

 . بهاذ هوا لوق ۰ نمەنلوب و هقشد ندهق وتوم ربغ تایاکح ضعب نالکهنل وا تیاورو لقن راد

 یرایضعب و رازعا رامتعا ع "هلاحا الصا هتابا ورو ندنرکدروک لاع یتعنصو هيا یژکا كرانلوا

 بویلوا نکع هلتعنصو نفرب قیاتح بلقارب ز ردشملوا لاره قحنا بويعا ح رج یتایاوروب جد

 ره ۰ راراقاب هلب رظن رحاس هرارک ایم نالوا هجانعمو و رارد رولیهلوا هلا هناحور هوق قحا
 ید حا ص محلا ةيمال رردا اعدا تحج كنهروک ذم تعنص هدعزو هسا لاح

 9 هلل و طقف ردراشملاق a بئاخ بودا فرص ااو ر کو ردو هو یا هداوعدوب

 ب هتک A كنابیک نف لصا ندا ثحم ندنجاّرما تشک هلر ,GAS كنەعونتم یازحا هل راعشا رغوا

 ي : ا نفرب ولهدناف تیاغو ولشاب ررح لاونمرب هذه ةلاا هکردراشملوا ببس

 a تكعا حارعسا یی هیندعم تازلف بوقاب یراحا ادا هرزوا یعیدلزاب هدنراباتک تایلوا

 هک ردشعد ریضعب و ردرشعا تبسف همالسلاهیلع سی ردا یرایضعب و هنودرف رایضعب هلوا یداحا
 ترضح جد حارسا ندضراو ردهداغنو وشن اعاد تول وا دوجود هلا ضرا دوجو هعبس نداعم

 .. هلباحارنتسا یتداسمالسلاهیلع ح ون نب ثفای نافوطلادمب و رولک مزال قلوا هدنقو مالسلاهیلع مدآ
 هلک هددص هت زن ۰ ردروطس هدامدق م راوت یکیدتا کیا هک

 نا وا طبض نوجا یریم ندنس هکرت كناشاب رفعج ندا تافو هدنخ رات زکس ناسکس
 كرهل ر و هنسادناموق كنادوبق نسح هلا ریهجت نیتقرف عارذ ید زوتوا مان یرح غرم ندٌمافس
 یوکناتسا قرهلوا رود ندنوامه یاغنود یدشاراقیج هزکد قآ ربارپ هللا هراس نئافس هدرا

 . . تدش ندنفیدلوا یکسا تیاغو بودبا فداصت ههنتروف هدنفیچآ یسهطا سوغروما عقاو هدنسارو

 . رکید كرهشود هزکد یسهچراب رو قرلوا هچراب یکیا یئروص نالسرا یهدنشاب بویم هنایط همطالت



 مک اس ی یو کم ستم لرد تی ات رک یی AAPA کا ی

 هو ۲۱۳ جی

 تولی را ود یجد نهج راب قلعم لوا ریصعب ندرلنل وا فا و هنلا وحا 5 رد هدقدلاق قلعم یسهچ را

 هنلح هدقدل ؤا عطقنم راک زورو عفدنم یغلک ارف هصک نادوبق نسح هدهسیا راشما راطخا یتسلتآ
 ره اد هجا یر 5 هچراب نانل وا ر 5 هلروص و بور وک بسانم وا و

 مزالمو نادوبق رارب هلباهنیفس بولوط وص ندراهچرف لواو بوجآ راهجرف هد هنس هلکک ود یوتیقس

 هللا را هغلاط ا ندیک هلدتئبه كشوڪ نالوا هدنرزوا هتروک طقف رشملوا قرغ تارفنو

 ۰ ردراشلول صالخ هلتروصو ځد یحویلق رفن زکس ید نانلو هدنرزواو شیتبچ هلحاس

 یرلقدل وا شرو انب ًاددح هدنخ رات شب زوتوا زوب كب كن راتمضح ثلاث ناخ دجا ناطلس
 ریبک دن و ندنفیدالشاب هکملکح یسیدنتیص وص هدنجاح تقو قرهلوا رادهنخر هلا نامز رورم رادن

 دارارصق لركو لرلدش كرك ندنراقدل وا فرسشم ٍِِ ررصق نالوا یتبم هدنرزوا راض وح ر

 ا دا ار اار ا قلعت شم هدارا هر یخ
 2 ۳ یک رات عار صم یک یکیدتا من كس دنفا بینم روهشم ندالع جافا و تر در 9

 ۰ یناویح بآادسو هدن شکچ ا (ځرات) ۰ یدنلوا دیق هدماقموب

 هک تلود لاحر ضع بصا و 3

 ی رکن كمرح ندنراقدلوا مم هللا اشترا اغا نطصم یهصیتت و یدنفا دع معن یحاض رشت
 2 ج2 ۰ 3

 یدنفا ده یرهش یداماد نالوا یتاک رای وط قردنل وا لزع ید یسکیا یو یحرب

 ۰ .یدنلوا تصن یهصیتت اغایلو ندن لولکدک هو یحاش منت
 نوڪ ىجا لرفص ندنکیدلک هلال هللا باکترا ید یدنفا یطصم یباح یشابش واچ

 یالروخارم و یشابشواح كيدي یداماد هداز نسج یاد روق نوامه تاکر هلا لزع و

 یار وخ ارم اغا رغ ندن رایشا توق ا هاکردو یدک ریحوبق لر دبعس رک د هدا زاشاب ته

 0 دنعلدل وا ا دنن افلحم كنهداز نابعس نالوا توف ELS انا د قعحا تونل وا بصذ

 ۰ تبعچ هلغ وا بص لک دعس هداز اشا قاروط ا 2 دّس ۳ EE تا . رومآم

 ۰ یدل وا اإ دعلح یداوح ادعس

 قرە#ن )وا لع یدنفا هالا ضف دم تا نالوا تاتکلانشر ید ینوک ی كر نوا كال والا عب ر

 بعذ یہا ه صاع دناسرت یدنفا كن هللااطع و تاتکلا یر یدنفا یریخ دمع ديلا یتیما هناسرت

 2 یدنل وا

 تویلش اب هکعا مک ندنا ید روما 7 | رس طا باق زتسا مظعا ر لر یک یدبع لاع ردص ی

 ند ددا تاو ههظما ردص هدر وما ضعب نشود ف) ر را کا E یدنک یدل واو

 هرات كالد لع ءان بوروتک روتف اردنا سح یترف و و لهظعاررص هدنتح و دعسل

 كب یدسبع بلا راشم ینوک یصکیا یمرکی ثلوالاعب ر حلوا یراپ رهش مولعم یکیدلک هتکس
 یا قشا هلکلک مزال یش وا تسف دکتر دا نرم ار



 ا ااو TT دا لا رک نوا یرادوفد
 . بععرد یدشنفا دجخا هدک دل رد ندر ا عصب یرغل وا تن یزاد رد

دجا یربمزا ی
 كندنفا 

۳ es 
۳ 

 هجو یتیدل وا مولعم هب هلج و ندن ردقف مدع هلو زر و توکر"هداز یه سسک هدهسلا یدتا تباحا

 ۰ یدلبا هداعا یی وعد هلا هداقا یتغیدل وا لجر لدنسم و كردا تح ندنتلع ضعب وللتف هس وس و

  هیلایموم “یدنفا هدقدنلوا عارم هدنسلک هلا عاحرا یحتوعد رارکت قرهیغلوا لوبق یرذع نکل

 . . هلکعا راعشا یتفیدل وا رظتنم هت وقع عاونا كحهدبا تشن ندلوبق مدعو رارکت یني راذتعا یکلوا

 و ه یدنفا یضیف ذ نایلس ییبقوت الاح یا ترا ضرع هواه باکر تک کر

 . ارجا ناجا قرهترا توعد و بلج 4 یلاع باب لاحرد هلغلوا رداص نویامه طخ هدنباب قغ وا
 ۱۳۰۰۱۱ رمز ار ةه و هدفا تیطن ذجا لاح ردص یادکک اساس ید كفوو
 . یدلیا تدوع هنسهناخ هدلاح یعیدل وا دنارخو دبلا رقص هلا هسپ الموب

 9 هک اشاب تسو ت رادصو اشاپ ىلع مظعا ردص لزع

2 
 اور ظفاح ورندهئوا بول وا تاذر هاوخ رخو :لداعو جاص اذ اشا لع ا

e 
 قوس E اعا ندنفرط تل ود ناهاوخ رخ ضعب 4م وا قف وع هتم نسح هد رالګ یعیدل وا

 بول وا فقاو هنعوسرو لوصا كلوتناتسا نکل یدیشلروتک هترادص ماتم هحدقا ندنکیدلک هنلوا

 ۳ لوبناتساو ندنکیدلک هدبا رادتا هش دم هیرغوط ند رغوط ًاسایق هرلهرمشط كناصوصخ ضعب

 درونا صعب نالک مزال 2 هنغلدل و ۱ . یسزاب بو وق وا هعشا نسل وا س ھم e 1 دساآ

 1 نسح ها ۰ ینلوا لنع یو يجو | یرکی تلوالاعب ر e اقا گرد

 . لیعاعا هلا یصنع كالس هنسه دسع نامش كر ەليا 7 هنسابشا و لا وما 3 رح تیص

 و ترازو در هس هلع هجدقا ترادص دسم و ۰ یدنلق د وا کل رخ ۸ک رب یبناح

 ام رد نادویق ددرصلک هذاعس رد بولاي روب اکا هاشاب و نالوا وا بصذ یسلا و

 ۳ سا دارد نوک یصاکس یری كموفرم ار وا ماتمئاق اشاب نسح یزاغ
(ERSTE 

 یدلروب هیجو یعلیح وتکم یلاع ردص هیدنفا هللادبع قلسو تارسککب ۰

 یاتشاب نسح یزاغ هدننحابم ضعإ كنم رات یدنفا فصا و هرزوا ییبدنلوا ناب هدیاث دلج

 رد زاب لات راد هنسانثو حدم هداعلاقوف كنآ هدماقموب هدلاح یکیدلکه دیا حدقو مذ

 رون ا ۰ 7

 : ا عولط فا یرادوح و یاس رد هم ا
ِ ۱ 

*ِ 
 < هرکو ف اصب سیل رفصلاک + هضرا ف غلاب سیل ءرلا و

 نالوا نادر نایژرپ ٌهباغو نامز نادر هجا و تبعرو بم هتکرح و روش هرزوا ی ولدم



2 e 

2 

 قیفر قیفو مضخ هسا ردا تم زع هلحه بولوا نازر نازخ كلر دنام ندنتسایسو تلوص - 2

 هط ره روم تا ے٣ نالوا تبسم ES 8 لد و دتا تٽوتق (E ا ت رع ۳ هس ورح

 بودا تراما ةر زارحا هللا تدالج یوز اب روزو ترهشو مان بک هدنجا تقوزا هلیبیسح -

 تیمرک شکوزرآ ینلاسب و تدالج رو سارهو فوخ هيام هیادعا بولف یتبالصو تبيه
 تدش ناب رع رارشا نالوا عقاو هدفارطا هقشب ندقدلوا سابتقا "هلیسو هراروالد نالوا تیس ورف

 هلفل وا یر و رویم یعالب روهج تالکشم روما باعصو یریهرو نیعم قح نوعو یرواب و

 هع راقم رکشهاوخ هژب د ہو درف و نعل و یهتنع هراهتشا تاح رد یاصفا تاشو ترص هدیلاوخ وا 7

 یمتشا تولاب اناام یایوک یرب ره هللا قیفحت یتشطب توق راک زور ناتخ هربت نالوا یسهعراصعو -

 نکیا رابا تقمو طح“ ڪپ رس نو ز یرازج ناروا مانو تقو رارما هرزوا لاحو نامزرب قرهلوا

eهلا تسد برض تودا اضتقا تلحر ندربازج هرزوا وفد * رهدلا هردکیال معث یاو  

 ۱ د رش و د رق قرەلوا ارے ؟هدز اعل یسایشاو لا وما هللا: دىلتو فد رط یلدا وا ثالام

 ۰ هدقدل وا تا طاس ناکرا م ولعم دو لاح و تدع" هدانا 3

 تب
 رول وام رود ناد شیعآ ره و 5 جیم وسل وارا وخ هدت ض دسر تل لب و

 سم هلا قالا هه رګ یارماو رهظم هندم دبا تلود تافتلاو شزاو امویف امو هعسادو.
 تراس نارا اک هارو ابزد حر ا

 . هرصاحمو هطاحا ادعا نسهر زج نل صوصخاب ۰ ردشردنو وا اسو مسر صف یلر و الدو

 ا مالسا لها هلیبسح یتلق تیاف ل رک اسعو ی را را دو تایم هده رب زج هدنآ وا ییدنا

 نکیا راشما ےمصت یکتا میلست ییدعلق لبا طورش ضعب نانلوا فیلکت ندادعا فرط بولوا
 هریغص نتافس یکیدلیب هدا كرادت هیلاراشم ءرزوا یلولدم + ج رفلاب ہللا یأی تقولاقیضایف ( ع)

 : ۰ بولو لوصو هبهریزج هلا هلیلق هئفو

 4 تب
 ( لشفلا كيف نکی اله + هترمشاب نا ترطا

 ( لجالاب الا توم ال + املا وها ىلع ربصا إل

 بودا مزر نادیم منع سفنلاب هقشب ندکدا قیوشت هار ییدیمالسا و هلا ریسفت اب تک

Eناف سا هلا مادقا و تربع لک جد نر تاع ا هدک دا راوبلا راد لاصا ادعا ردو  

 یهدلحاس جد قوسلا هيه ريدا ادیب رش ندنرلشاب كنادعا هد رح نادیم فو راز نر

 هرکصتدن و رابدلوا فلت ااا اور شنا دعا بت ایا کا نکردلا رارف دن راهیتس

Eترهش یرافدل وا شعا لیصح لودلانب هلیبسح یرلحا ردتسا و تسکش یرهظلا تود  

 نزا دعب هلغلوا ديع یالاب ر دبع هندحوم هیجان ةقرف ددح و لیلج چو تولوا تس یره ذاك



 . یدیشلوا تلود رظن رهظم هلا ینلنادوبق ابرد لعلابو ترازو ٌهبر لئان هلبا رثا نسح و ره بولو
 ` ییهاشدا تكلاع هح و توردو ادص و هقاب و هکع ورندنامز 7۸ هرکصندقدل وا فرط ر رفس لئاوع

 امزهنمرک اسع ندیک هدهسبا شفلوا رکاسع قوس هلتارک هنرزوا یاب مان رع رهاط ندا طبض ابلفت

 تاهو هحسإ قوچ رب جد هلراتروصوب بویلوا نکم یدوسپ دوجو عفد ندنکیداکهدبا تدوع
 راشم هنرزوا نکیشلوا دادزع ندیکلوا یعمط وصرح ه هسورح كلاع و دتشم ینایغط كلرهروک هلا

 . ینیدلوا نصحصو قبرفت ینتیعج نالوا یزعتلا عنتع كموقرم هدقدلوا رومآم اشا نادوبق هبلا
 . قیترضم و ادح ندند ینتلود ییرس هلتلوهس بودا بیرخت هلا توشسآ دعر توط تابرض ین هعلق

 هلبا هلازاو عقر ندرلاروا یتسهشاط دونرا نالوا یلوتسد ههرود هرکصندک دلیا احا ندیلاوح لوا

 ` قالخاو یاس هناربخو یضم یریغ ندنکیدلیا هداعا یتتحارتسا و ا یه تند رو دم لاا

 یعیبط یاضتع» لوبق قح مالک و یتداع ثبشت هلکوت لیذ هدنروما ٌهفاکو یرب نددسحو دتح دید
 . یهلا بضغ بجوم یلاعا فئاحصو هدازآ ندهناسف تاظوظح یرقدلوا التبمو روب كنهماعو

 . یراکفا هب تابوثع و رجا بلط و یراغ راب یراب فوخ هدلاحرهو هداس ندنایهنمو تامرحم شوقن نالوا

 قداص تیاغ یمودنک بول وا یراونالارهاب ریعص ربعم لاح هم! یراب رهش یاضر لیصح صوصخابو
 قحمالک اعاد هلا بانتجا مدع ندمالمولو نموس یرلندبا روصق هدنل ود روما ندنفردل وا میقتسمو

 لا و عنتعو روهتم یرلنعثد هللافرطنم یشان ندنتب وط یافص و تدیتع صولخو زغ اص ندکلتوس
 باکر هرزوا داتعم ین وک دعج هذن راقلماةمتاق هثلاث ةعفد بول وا ریسب و لهس ه ودنک راشبا نانل وا دع

 هدقدلجآ یسبدرفال تآ یلعا هرزوا یسهدعاق ( هب لغشاع ثحب لک) كرهلک هنرایریشم دز یرلاغا

 ۳ اه نالپهکرب اشا نادوبق هلیرلعا ثح ندنتردن و تلق كراتا نایاش ه هناکولم نارریز

 دنفل وا عدقت 1 هم ته وا یا الا الوش و لاها تلا ةیل نا
 ناک هکلعامو دبعلا ملی ینعج هلوا هناکولم هاکن ےن یازس رکا ردلکد عولعم یتیدلوا بولوا ٠

 یراغابکر هدنآ یکیدد مدردبا باتش همدقتو ضع هلا باجو مرش رازه هرزوا یساوګ هالوا

 لاا هتنادیم موق جد رلاغا یدلیا اما هننسهمدخ ضعب ینیراضحا لاحرد هلرالوا بلاط هنت ۇر

 رظان هتسارو سکره و رهاظ هقارط و هدر هدنسویف یسهطوا ضع هداننا لوا یدیا راشعا رظن

 . ناریحو هلاو هحروک یتفیدلوا نالوج رکهولج هدنطسو یسهطوا ضرع هلروک ذم بسا هدقدل وا

 كنهدمبع واو یراع ندوبع روک دم بسا و هنغیدل وا تسع ر شمال وا عقا و ردق هاوو رایدل وا

 هنک ودایرحا و قال دع ده و ادها ماع قرەلوا یداخ ی هیلیخ تای ییدا ناب هدلیمنا تاتک

 ِ بسا ه_سلقا هلا فاصتا رظن یدنل وا ءدع هن وامه تاکر تونل وا نیر تععرد هلب راع | تداهش

 تع نع *هرگ یا تدوع تعتالب هدعب و یسمبچ فلکتالب ندنایدرت هد قرف زوت وا لر وکذم

 سا رانا ویح یحترب نراضرا لصا نع دعشل ندنو ها یدل وا هق راخ تو را و دق داص

 هدنراهنافصا روضح و رم هی ربلاع تاذ زمرک زو دبق نالسرا نالوا دوجوم هدنرهراد موبلا نکیا



 ندقازوا هلا سا ره و فوخ سا کا ات ردنا تعاص# یاعدا تولوا ر هع هب رک دننام

 ررمط ماوه و عابس مانا دفاک هب هیهلا تدباح سا فوخ هدانز ندعح تانج یدرا ردبا ابحر :

 كنانا وح هلو و ءان هن راکدتا ررګ هداحرو ا تح هذ وص کا ید د راکج هه دا نازو 0

 تانج رداکد ند روا رون ] وا داعشسا یرلت مط د فا رص ذا ندملا راشم رزرو نالوا هللا نم فئاخ

 هرب یسالکوو ارزو بودا قفوم هروعا فر هل وم» و اعاد شل ودو ند ناهاوخ رخ قحا

 دنا

2 
4 

4 
3 

 یهتا نیمآ هیلیا راهطم هتک رح قفاوح هب یهاشداب یاصرو ردم :

 ماما ها تاکترا ا نسح E نوا هنه| دم هب اشاب درج لیلخ الا هحو رز تام

 ردك رص صفات ا ارطا N هذن س هج ردیا SE را یچد هم ات و و یم وا ا

 لا و ک ییهرضع تانا ويح و یسراعیج نر[ ضع كناشاب نسح یزاغ

 تافص هدوتس تادر ندرصع ناعصت ا, E تاج هدیا ی رح و دلت دنحم

 ردق و هتل ود کک دعل ام ی هرد را و دیسهحر رد ما یلاوحا نالوا ده اتم و ید و

 دا لکد | ور جد كاتو لصف یاد نالوا ا قبس یت ەد

 هک یدنفا فراع مالساالاخب یش لزع وب

 ىا مور قردنل وا ل یدنفا فرام دم هداز یرد مالسالا ج ل یضت و رخ الاعیر

 یوطانا توت وا تص مالسالا حج یدنفا دجا هدا 9 قعد نالوا یرکسعیضاق یلوطانا هایش ها 1

 بت

 هم وطنم ید لسا ییا مورو هیحوت هب یدنفا یکم دم ییضاق لوباتسا ااش 9 رب ۲

N۱ ال لید ل  

 یارضح ناکدازهش ضعب هلا ناظاس همطاق ن شل هاند هدنم رګ یسدنس ید نا ات

 رهدازمش هددساا شلتا تافو ندهروک ذم تاع ۰ همطاق ینوک ےک وا كمرحم بوراتیج یا

 ا ۰یدیشلروس ناسحا ىس 4ا لوساتسا هب یدنفا هللا ربح ی دا ےکح هلغلو تفقافا یلاعت

 ۰ یدلیا تافو e نوا ثال والا مت توا غوا 4. هر وک ذم e جد نایلس ها ترش

 ا ا درس و رک و هسا یسادعا صعب نالوا هدن ولا نوردا كندا للا ری

 نسح هداز رک ندنلس ردم تو و ۱ رلحا و ق هن یل وسلک هلا لزع ندعلشاب 2 = ی هن راک دلا

 ید هدیلوسلک یدنفا هلارخ هلاراشم هدنرورم یا حافر ۰ ید لوا بص یثاب ےکح یا ۲

 شم كدا لولح هاشرت قلادعت وم هاسو لاو راز هاو سو نت تا
 ردشل ردنوک هبهدج هلیشرط نن جد یدنفا مساق ل لات

 رظن رمظم هجهدایز هکردلوقنم هلمحوو یبس كنسم وا ږدکت هدرهجردوب كنیدنفا هللاربخ
 هدن وام روضح 7 دتشب ندک دا توعد ینا رسا كا رقم ضل عیطلاب یسلوا یرای رمش رابتعا

 هوېق هبیدنفا هللاربخ هلا ما هنساغا هداععسلا راد یرلتمضح ناخ دیطادبع ناطلس نکیا ررون ا

 E ندنقاط یت رعم تنساخا هد ےکح Û دا تول وا ش هرد



 یا جد یک ی زر ی ویزا یوم نا تا یاس

 .دن رز وا ند هد وبق رو یدنفا هللاربخ هد رص یکیدلیا ماف هزاع دل ردلک نارک هب اغا تیک ول

 هسا EE a وبق رب ندن راود هعاق هرز وا كک ود ید ورپ وس نکردنا ا ینعان وف نال وا

 E كنس ودنکه همکح كتو لوا هلیسل وا شل و نددا وم نکرح كد و ندناعونع ید كنراود دعلق

 . ضع هدنوامه نوردنا هداتاوب هغظو ندنخیدل وا شلچآ عساو بابرپ هنسادعا هدنشم یتمذمو لصف

 رج لاونمرب ندنغیدلو 7 دانسا و وزع دنم دق 9 کک حو رشم هج ور ید ی وقو تایفو

 ا قرح ځد یس هناح كندنفا هللا رمخ او ۰ ردراشىملو لو هندیعت ردو هش اط

 : رد لكنا لج هنبع

 19 ا جارما هلہسا وه تندر ویا نوا یسافنم ی كى ا قیسا مالالا ی

 ۳ را ید یبشا ك نطصم لغواو رومامدتا هدهتور کار یلیوص و لق
 1 : ۰ یدنلق نوذأم هتماقا هدنسهناحاس عقاو هدزرواتسا

 هک یعوقو تاپجوت ضعبو یدورو هتداعسرد كمانعا ردص

 ۰ gg ۱ ی امیر کوچ نییروماقا تسو دیدج ونض

 . كرداک هکلتنچ مان یلربصتا ادتا ماظع یارزو نالک هترادص ماقم ا لا مورد سفت

 ساق ی داتعم هحرک | | یراوز هب هب رام نال وا لم كاکء هلا مارا نزح هداشاب دواد یمادرف

 3 ورک ناو دی اد ل وا قحدت ] وا تت وتب هدکلتفج وک هلې و تدش و وام

 لوز هباشات دواد یرغوط تو ی یر | هبلا راش ردص ه رکو یثات ندنرلقح هل وا راج ود هیعحم

 3 هدن راک دا تاقالم هلا ا ماتم ق هدداتعد لحم هلا نا ٍ هتسهآ و تکرح جد نداروا و ۰ یدلبا ۰

 م و اردنا تشاشب داما E هلرساضتفا هم دق قوفح نال و | هدنس هاتم توت و توا هلن رانا

 نو هدعبو هن وی امت نییام تند هنلح كلکع هلا راشد ردص هرکصتدنسا رجا داتعم مسد قرەلوا تقفا رم
2 

 : اجراخو ها هدنر ورم زور دنح و سس ادتآ رگ .مزاول یارحت ١ لوصولاب a اع باب

 الاحو شلروب هبح و لاا یزوا هاشا ىلع قیاس ردص هده ص و تواک هع وق و تاج وت ضصعب

 . یسوا ۱ 2 لا قلاغا زن ول دا یزوا مدقا ندنو انا د لسا وبس نانلو ییافا ی رج ےک:

0 
 هلا تلج هتداعس رد ی ارادت هان هنغیدل وا شعا ددر تسک هات ردص هاتسانم

 e e یابقا مه ید كناخا رغ هابسح یلاصفا ندنر E رکو ۰ یدیسهر ردا یسافا یرهکت

 I یا لوف هجرت gg gai رد هلا لرع توک ی منکبا لارا یا نا

 2 j ۰ ا تبصذ یساغا یر هکی

 اک ر ند قفل وا روهش» الکی ۳ سس دن ساق جو یا هود

 2 قوس ا عال هاکو دنع) رادزرفد ودرا هاک هل دصق تعفنم باج دوخا ت تنوصم لس 2 3ف

 هلا EE یتفج هيم هلو صالح ا ,دروک فرصد هن وکر ل رم هدروص و بو وط یهدنل وا

 ددیلع تل ود و هدنلیاعم كنو هل ازل وا 3 TT فرصعر هل و یراب



E SEو اش نر یا هما  E Eنیس ره ما و ات  

 E . ۲۱5۵ زقس

 دنا دره مان هنر هر هلم شید هدنقح رو و یو راتعاو ربع

 رخ ھه نی رف یم ِِِ e E 1 بلاط

 هبوت هدلالخ دوعص 1 لبج اشاب دم ریزو یسلاو هدج اب a حآ

 كمامريک ههانک ندیکیو هلا وفع یکلوق رکو اترا تقو یکهلیثا تردا را

 ضرع هب یہلا هاکرذ بوریدلاق لا لح لح قرهلوا ناب رکو راز ود هللا ضبق حور نوا
 2 نره ااو العا رار جد ردا روک تو اج نالو اا وا یو و
 حور میلست ENS ا رد ا ا یکیدلیا لوزت E قرهلوا تباحا

 هنسهدمع افا دجا حالا یلیلو یلابا هدج هدفدلوالصاو هتداعسرد هدانناو یربخ یتیدا وا ش ملا

 ۰ : رولک هدرز لصف یدنلوا هیجوت ترازو یالاو هنر

 نالوا یسهر كنيل والا یداجن ندنفید) وا شاملا نخ 3 2 قطصم ناطلتس هدا زهش 1

 هن واه ی ءا مس ءادالا ادعي a تالص هدنف رش عم هاح هيف وصایا تلود لاحرو لک و و ا

 N یساعد مخ هرکص ندقدل وا امور ه هناهاش یا بودیک

 یار وام هلو نالوا یاجرت کک یا ود هلد رقترب بولوا ندن لاها یسهطا وراب

 در یتددنل وا دع و هب ودنک ځد ندرلف رط ضعب یبلطم لوصح توس ود هنلیصح یغلهدو و قالفا

 لزع قرهنلوا ماهتا هللا تایورع هنوکرب دیاشو رابخا ندرللح ضعب هکب یک الاعخ یسهدو و قالفا

 اتمی لاحرد بودبا شالت كي ی الا هلغغل وا راطخا یغجهلوا ولرخ .دنقح یا افعتسا هسیا ندتل وا

 موقرم بونلوا لزع ینوک ید كنهرخ الا یداج ءان هنکیدستا افعتسا هژذحا نوح و تلع

 فح دسحوم ۰ ا ه دن را فصاو ود ا تصذ ی و قالقا یاب روام هل وعن

 2 هدکا تا تست هن وک ا تدور ی هدننب ول هس ور هلا هيلع تل ود هداتنآ و هک و

 بولیروک لدا کوب یی روام بولک مزال قفلوب هدعوب ور قج هباراپ هشيا اه هدقالفا ندنفیدل وا
 نکل 3 ردشف وا تص یسهدهو و قالفا رر هج ور هلند وا و ید ندر ط اشا نادوب# دا

Ekنوامش ن را ود جد یاجرت هناسرت تول وا هدهو و یتاجر نوامش  ناود هدقدل وا لح رقلهدهو و  

 زد
 یسلو ۱ ۳ و ندنعلناجرت هناسسرپ كنساب روام هلمح دلو ندد رم لوصا قلوا اجر 2

 ۰ رد راشعا نیک و ظمع رب اعطا ه دنوح یار وام هلع وا یداب هنن راربغا كرلولرانف 9

 عاض وا عاونا نکیا یراکتعدخ ناف سا نال وا توقف هلمتف و س ورد نالوا یقارص e رص

 تب ور ی هناح رص رودا دوم دو اردا برق ا هس هنا راک هلبح راوطا و هناروزم

Eعاض وا صع ید ییدنفا قرهطم قدص نانو یہا هلاڪ رڪ هدلالخ لواو بوال شاب هكا  

 كناغتا لردك هلکعا هعاشا و ریهشت هر ضعب نغلراذکراک یدلوا ب ویلا هتف رف هلیسهنام 9
ES 



 1 ا با و هل ا جد ار هلاما هنفرط و

 E کیدا هلځ ادم هر وما صعد حراخ I بودا لافاو رب تب هل ر وص و رایدل و ها

 هل ردا عاطا ها سەلام هوقو هک لبا سود ار هدر تک هلا EY هندال وا كناباعر فونص یربع

 یتبدل وا شمال شاب دو رم هراهاوخحد و نادان یتاود ا ضعب و رکلسبا راتابخ كج هلک 5

 یدنفا نسح قسا سفد هنس هبساح 5 تونل و | سدح و ذخا لاح رد هلغل وا 2 1 هددنسلا و روشه

 ۱ هرکص ندقدلقب یساسیلک یی دل وا ش شا SE اددع هدنسا رو كتسلاب یهددبار ط تیوتلق

  كکي یاب روام هدنلنف كنو ۰ یدنل وا لق ا رل نوا ك الا یداج ید نوک

 :یدیشلوا عنام سورد نکیا قجهلوا هدءوو لوا اهد ینایروام هکنوچ ۰ رد ورم یتیدلوا لا
 اا امدتسا ل لوف قاشا اغا نیما دج یدک رک نوتوت هدناهجوت زوقط ناسفط

 نانلو هدنسهدهع ندنفح هيم هنل وا هدعاسم هیات | هلیسهسد رام یوه تالاحر یافعض قحا ْ

 یعیدل وا التم غ ره هد هسا نا هداق | فر , ودنک ندرلفرط ضع) ی دعا طه یر هل راتمدخ

 روک ذم بصنم لردا ها وح هر راد تب رس ینجالع دلدرد و تویمهل وا غ راق ندتسایرو هاح ترس

 شورغ زوبشل كب ید هی ریم فرط هعسد اب چی "هزراح هج رب دقت یعیدلروس هلاح | a رم

 روک ذم بصنم هدننامجوت هر وکذم هس ر رخ e نوجا یربمع عش هلکعا دمعت و ضرع یتکجهریو

 سهم ۰ یدیشلرب دتا ملست کک هن زخ غلیم یعیدل وا دعم بوتلوا هرج و هنس ه دوم ًاتفوم

 هدعایسم هدک دّس ناذبتسا هع روم نو ؟ یکيا 7 ندنل و ولح قفو تولوا هدبح رلئا وا ی طبص ها روک دغ

 ا توعد 4 ىلاع تاب تععرد ددوسیا ی هن زخ داتعمر ین وک یطبض تح تولیرسوک

 ۱۳۱ نالوا ی سم اهاس ا اقا یرفلوآ هدافآ هب ونک ندنفرط تب ادک ییلوزعم
 . یدنلوا اقا

 جرم هل و اما بولوا یتنیمو ريخ كبصنعو هنر نالیارق هلتیح نانلوا روا
 2۳ هوا تاتو تا وج بحوم رندهتوا تسایرو هاح نانلوا تسدرد هلباتلعرب

 r هسفانم ا 2 نایلس نالوا یرظان وللدم و هناګ وط هللا اعانیما هبلایموم

 ندنش 0 كن هداب ز ن ا ساعنم هب اغا نیما یتتاعشو تول وا رورس زاسهارت

 دن دنل وا ماا هلرتخورف یعابنیوت 3 هرابنجا ا یهد وللدم تناخا ۱ ناس هداتاو ن گل یدل وا

  SEندن راظن هناح وط هرز وا لمروک تاذلاب یر روما نالوا راد هنراظن هد ورا و" هب والدم ّ :۲ ۱

 اک ید اغا نیما هل روص و و شلو ییسازح كتا یکیدتا | هل وا را هب والدم هلا لع

 3 ۰( كيلس و هللا هفاعبق كرخاب ةتاعشلارهظتال ( ۰ ردشملوا

  عاقسا 1L ی ا تم و هلداع ندا اک هدنشلب را ولک دن و هل رلغاح وا ب مدقا ندنو

 دانا هراقاح وا اب و < هلغلوا فتاو اکو ید هسع 5 مان رل ندنرنادوبقراب و ن وکلوا تونل وا

 یتسیک راحت كد و عطر یکیدتا فداصت هدنرلوص هیلاطثا ببتّرتلاب ییامزاول كنسیدنغرب هلتروص

 نانلو هد هننفسس نورد نوجا یمالو وط ی رخ تکرحوب و شعا بصع هدهاعم ط ورش فلج

3 ۳ KS 



F— 9ی ۲۲۱  
 اشاب نادوبق لاحرد ین ۱ م هنخدد) وا عو یکیدلیا 3 ی هتیفس و لتق هلا ا فال

 لع موڈ ۰ یدنلق روم ر ناماد نوجا كمروتک هلوناتسا بوتوط یموقرم ندنفرط

 هد زاروا هدا دلا سح ےک اوا نعت نادوبفر هلا هشت د رزوا نی لود فر ٩

 ندنفیدل وا هفاسدعب هدنراهرا سد و هنس هقرا نادوبق ناماد هحرک او ا ارا رف بویبهروط

 ندنف رط راقاح وا هل.دسح ۰ ءان هنغیدل وا ود لیخد هنغاح وا نه اد وبفلع بویم هشت

 لاصیا ههناسرت هلبا ےلست و ناماد یسیدنغرب یغیدلوا ٹک ار بونلوا تعافش یسفن زکلاب
 ۱ ْ ید

 نوت یدعش نکیا هدکمزسوک شزاو تروص +هریکنج نیطالسو ناناخ ورندندعر ولهیسور
 رر یر ره هلکعا لاقتتسا هنسهلج ندنعیدلاق یسهنهادم ا فا هلا طی ینتاقح رو نوت

N dTیار  oS 
 للخ هاب زار د كنلاوحوا هاو تولوا زا تساقا ااا ل

rتاج نم  Eااا 2 شورش ا ترک نوا نا  

e.ا ےک نوا یرودک سا لار لار هند تا  
 شلرد وک ف ید هتیفس هعطقر لقتس و شاروب نامرفورما هحدقا یرلعا تع عو له هن راکلتفح

 ینبم هن رقدنلو شغا تکرح هدنملع هيلع تلود هلیلافغا كنهیسور یراودنک امدقم قحما ۰ ىدا

 قثرا ید هدنلئا وا كنف رش بجر یس هنس زویکیا وبشا ندنراکدمهدیا تراسح هکلک هف رط و

 لاصیاو لفن هفرط و هلا نیمأت یام ا راشم ناناح لاح رہ ندنعیدل وا راذتعا لاح هدصوصخو "

 . ردشلزاب یلاع سما هنعاظفاحم هباناو قجوعوص هدننعع یبللا

 عمح نارومام نوا یساحعطا تودا روپظ قیرح هدطاق یخ یو نوا كيحر

 یرلنانلو هدفارطا بودا.د ِ هنسایاع قبط كن هناح رب بی رق هشت آید مظعاردص هداننا یراکدتا
 تلا هاککوچ یسایلع ٌهقبط لروک ذم ٌهناخ یثان ندماحدزا هدا ز نکیا هد ردشیلاج هاب اباطعلذ

 هل. ود ه عا دا ندور ا ردص ۰ یدلوا فلتو ح ورح راهسع و نا ي نلرظعا

 یدنلهدز هجهدا زیشاب یحناتسو طف ۰ یدعا تباصا رر یک هد ها یدنحما یساضعا ضعب

 خاست هده رحو كنافادمت یشاب ىج وط یدنوس هرکصندقدل وا دقع ردقتعاس ج وا دقي رح

 هاکرد هلال رع نر یسادرف ندنکر دعشب هلدامزو تقو هنلح ی رحو ن دنیا عرق و نلساکت و

 ۱ ۰ ,یدنل وا بصن یشاب یصووط اع انا چک ندنرایشا ىسوبق لام

 هبافا ےلس نالوا یلساچ كنتلایا ادیص ہلکا تاغواشاب ےلس نالوا یسیکب راکیادیص هداتناوب
 ll لاح وتقو یاضتتمر بول وا اعدتسا ندنفرط اشادجا رازج یس وا هج وت ینارمریم و

 هیاعا علس هیلا ایم هلا قاناریمریم یتلایا ادیص نوک ی + کیا ES كبح 9 هکک مزالقفل و ۱ هدعاسم
 ۰ کک هج و 0



 و یدا یوم دی هر نا فا فرا نیر ارقار ح2

 ۰ ردندنرهلوک ودنک ځدوا هکردشمروک هن . رب كن 1 یاقآ مل

 شا ردن و : هدان هدنداعس رد و رند هدندم تدمو هب یدنفا هللادبع هداز یتفم یسضاق هس و رب ۰

 ِ اعدام ریهاشعو ندیلاومو هب یدنفا لیلخ یلیرپ وک ندناس لئاضف تاوذ نالوا لوغش- هلا

 ك هکم + یدنفا دمع دیسلا هداز یت ندمارک یالضف لوق و ی
 2 ۱ ی

 : ل و ررح ندنرافرط ول کسعیضاق هدنعوف و ۳ جت هدندن اح یلوطانا و یا مو ر

 2 نالوا هدل واتس ۱ كسد مات یطسوق رام نال وا 7 توف هدش سرت سدق هح دقا یھ هنغددل وا ندا وصا

 0  یرکسعیضاق لوطا ی ER نالوا هدقڪګ وعز وق e دا ربه# یرکسعیضاق نیا 99 ییسهناخ

 a یرارومآم هلا كف یرهس لردا تفخ راهظا هداز یر یسضاق رادکتسا هدک دعا هک

 یدلبا بص ماسف ہرا ادکسا هلع E ردنا قد رفت ی نا یرکسعیضاق یلوطانا ندنکیدتا

 هدقدلوا روما یا بلوا مولس یفیدنابق ییهمک بولوا یکلدو لعفم ندنراتحوب د هداز یریبک
 ندنسام ۱۱ را را ادا رس دو یا را فرا
 روا كرب و هنفرط یت الصاح هلا طبض ةباي یصنم لرهیلر وک اور ځد یسلوا مورخ
 ى ۲ الحا و ین

 هک ینیدلوا لوتقم كناشاب یتالادبع ظل
 ی رم هام دن 0 قلعتلا بس بول وا ی ملح ةعناس هنسالاو د دادغد ڭكهبىلا یوم ىاشا

 هرکص تدعرپ یدیشفلت نونع هلا عوط یا هحدقا 2 هنکیدتا اما هعفد جاقرب یسلروب هیج و

 ر نالوا یسیلاو :نایض وم هرس هیعا د ۳ دن . رلمدآ یدنک و صلع ندبناحا قارع رطق یسلا و دادغب

 . كناشاب قابل دبع هلا نالوا یغارح ودنکو اجنا یتلاح ءوس هلا تناکش ندهداز لیلطادبع

 ۱ شا ندکت کا لاسرا ت تار رک ف رام هدزنص اعدتسا ها E یک وا تصل E لص وم

 ست روت هح و هاش ا یابلادبع یتلابا لصوم ن رم دن وا IE هنساهلا لاح و تفاو یاضتعمرب 1

 8 : Î  بهلو بصع ندیلاها هل ساد وس اس و را باج یک یکیدتا 6 تب واک هلص ود

 ا داع ا دا دع حد بوج ہایا 5 ها د درو حس نال وا ر تاع هُ . راهتشا و بويعا تعا

 و

 اتو ار و ترافو ذخا یی رتاناویحو لاوما رفاو ندنرفدنلوپ لفاغ هبداع "یلاها هلرب تکرح

 ۱ عاتسا ا رانايم E ندهبداع ؛یلاها هدلاح یکیدتا تدوع هرکصتدکدتا ترضعم لاصیا

 اشا < هک راکدتا ل ےدافا دنن الا وما د سا بوشبت هلا ی وع یاشاب هلا عاغحا لاحردو

 a هدهب را یاننا هلکعا هلام ید یلاهاو هلةلوا لاتق و ترح رشابم لاحرد لرهلک هبضغ

 شعا تدوع هلا ا یب راه وصفم لا وما لاها نيم وا نا تب 7 یرارادا وه تونل وا لتف

 6 نالوا يظفاح صراق يلابا لصوم هدقدل وا لصاو هنداعس رد ی رخ یرلفدل وا
 هداز لیلا



E 
  2انااا ااا و یا صراقو هب

 و هباشاپ ۱

 ندنفرط یلاع باب هکر د هرکصتدقدزاب هرزوا ح ورشم لاونم یاموفوو یدنفا فصاو خ روم
 بابرا راس هدامو هرزوا نیخروم هدعاق قحنا بولوا هرزوا ررح هجو زغوقو هجرک ا ههداموب

 هلهج وو هدقدنل وا صحت یکیکرک ندنراجت لصوم نالوا میتم ةرفاسم هدهناتسآ صوصخاب و ندف وتو

 هدهدلپ لخادو جراخ ورپدیلهلوا فرصتم هلصوم اشاب قابلادبع هک لب نا هدف اعم دف

 هسدرلم و و بودا بارت ییرازج كداسفو لظ لها د هلا زا و هفاخا و كنامعْسا یغیدلا رخ

 تولوا و رق هدننامز تاغعب هل واطتد ء۶ یداباو هافر و نما لظتسد هی ااعر "هرم لا

 .ح

 یراز واح و یدعت هدانا و كنتریشع یداند مر دن ن ی ا زوةط هلص وم یتح

 هندیعم یی لص ود و تس هنس ات راسخ و ترض ف ر ّ اا ققفح یرلض رعت هلیبس یانا و

 لیلطادبع نالوا یه دز رلیحا عانا ها ترص رف زاهتنا راو لی 2 ا ٹکر ح نادر هلا بلج

 نا یرلفدل وب و تص رف و رابخا ی دیصق ههروک ذه تربشع نا ره بودا یرارادفر 1 هداز

 عف اوم 9 ارا كنح جد یر د هلب رلعا راطحا و مس ی مادعا كد وق رم یاشاب

 رارف ها در E لع ییرایشا و ہا یلاها a هرلف رط لوا اشا بوب و هبوصو هد دم ولعم 3

 بودا موحت هلع یرلفدل وا کک ترب شع و بواک اتا هلب رلعا راهظا یتروص

 هدسعع رم لیمو تصح ر یاطدا E ن ارک امت هل د هلا لج هرارف ندف وخ بول ندرکسع 7 8

 : روا هد وص و هدک دنا تحاریسا و هدعق ود نالو | دعا e یکیا هن هکر عم لخحو تدوع

 لوغشم هلءانع لام ندف رط ور هاب را ر ادشا هب ردي تالج و رادند فرط فرط یرارکسع ترشع 1

 راع ندع زه سلا اشاب و رارف A رس یر رھ یک یرفدل وا و تفك فقاو تربع ار E ا

 هن رقدل وا کم دز ةشاط برادا راهظا نسهلماک تدالج قرةلوا رادناب هدهکرعم لح ب ودا
 ۰ رای دلیا دی دبات ییعابا | هلا اغا نج رلادبع یر ار ر و دیش E ماش

 ات
 4 هب ام تا ماصا ضعو ل كن دنفا رادرتفد ۶

 كن و هلک روک ناص هدنبحا وم ا هلدسح قلوا قراصم ی ا هيلع ا هداتتاو

 ا کک تبرطضعم و ربك ن و و هلل راکفا قلو ا

 دعت یکعا یهصقا بحاوم ضا وعل ربع نم هلا هبلقع تاف ر ضعب ىدا نسح ینیما رفد

 هبه زج ا ماپسا هن وک رر هدنسهعفدره بواوا راد رفد هعفد امدقم دقیقا فو هنکیدلیا

 هتشدنلو ندناوذ رهام هدنلیصح لام روقوو تهد اناذ هتشب ندن کو دبا 2 ر تعس و هنتر کک

 ځد قناما رفد نالوا لح بونلوا هّیحوت یبصنم قل رادّرفد هنسهدّمع ینوک یعت وار هات 9 3 3

 ۰ یدلروب هلاحا هب یدنفا ینطصم هلال

 ةشاضعم نالوا راکرد و و ثادحا ا یکل وا تا

  | aو 7
  STاز ی



e E موس 

 2 تک ندا هدمسع رد و ندنفیدلشاب هعل و عوف وزا تال ولح دف ر دتقر هك هلأ شلوا ف رطرب یر

 . ندنفیدلوا شغال بوآ یتسهجرد كرد لوبق هلیسهدایز مهس چاقر ندنرلفلس هنسره هلیضغ نیعت
 ۱ هل وتمو ید هدنفل رادرفدو كندنقا نسح هلیسل وا زاغ وب هنسک كحهدبا ما زا یجاهساو یرل» ہرکص

  كرهیلریو + هب هنسسک داعب اق هقدل و عوقو لولح قحا بویمهلیلبد یشرپ هند مصق كن هثدحم ماپسا
 ۱ ۰ ردحردنم هدعیاقولا حرد یقیدلوا شرب و رارف هنصوصخ یرلعفر چردتلاب

 E ا ناتو و نالوا صوصح من را ا لام ورندهتوا یعالصح تلحب

 بلح e هقآ یلیخ و 0 راتدوبع و تمدخ قوحر ی رال ضعب مدقم هنس یللا قرف

  رزو ارا لم یی رفاشتحا تابعسا قزنارق جلا لیخو e اش ۲
 .  ترهش تک یر عو غوط هلروص و د اشات دجا ندناریمریم رد راشاک هل وا ناربمریم یرایضعب و

 فا لهو دز نم هل راهطسا و كن رلبکترم فاصنای ؛لرصع هرکص تدمر قالصحروک ذم ردشلیا

 ۴ درک هدر راشعا باكا و لطعم ندجا ور یک شوشخم دن لردنک و تون عار ذا هن رابلاق دننه

 را ا صعب هلع ءان رایدلوا زا رابتعا هنلیصح سان یابنغا تولوا لمعلا خوسنم یک ع وقت

 ۱ دا رک نالرا دج و لوصحا عیرس یتوشر یردلوا دهعتم ادنا كرد هدیعرد

 ندن رکدلکهدنا ا ر هلیمان ااه نیر لاوما اس بودا فرص هن راهناسفن تایهتشم یسهلضف و
 یشان جوبق جاقر ورم هلماونع اياق لیصح ندتلود فرط هدهسبا رروتاب هدراسدح یس ا

 لاح نوح رافرصم تب رو 2 رد ا یرارادقوح مظعا ردص تر هدننمز لاشساو

 با حاب رسا یبیریم لا رام توکح الواعد یهو E ی رظن ا

 3 زا ود هفراصم ولتیلک هنسره یسیلاها بلح 1 رلغا راتخا یتماقا هدبلح ًاعمط دعافتا نالوا 1

 e ۱ ۰ یدرارول وا
 هب یاب یحوبق ر ر I اا لس ىلناو م مدعم هنس شب EK هکر دا | تیار ولقب یدنفافصا و خروم

 نود, a نعو شلوا یدالوا ددعتم بودا اه هتل مدت فداصت هدبلح

 . تماقا هدیلح؛هدلاح یتیدلوا رسدازآ شلو تفخ نود هلا نانبلاقآ تالصاح نکيا هریثک

 هتداع سرد یدرب و ربخ یتفیدلوا بیرق هبهنس نوا ۳ لوس یا تل, یدرودنا

 هیم و هدیلح بول وا سو E اوا مارکسا هدنل ود تسانم هکیدید هدهتلدروص یی كنکیدلک

 عجالام ا یر روصقو همه رور مض خاوح یی رادقمر كشورغ قرف نانلوا نیبعت هلا

 دتع ع هلاروا هکمامهلو یتراګو هدلوبناتسا ۰ مدلوا دنمهشاف یلیخ ندنو و مدشود هن راخداو

 بولوا هرزوا لاونم و لاح كرانلوا بلاغ هنسوهو اوه ندنرارشابم بلح هتشيا ۰ عهدنا سوه

 "هروع و قس اوما یرلکدتا تسدرد هت سج هتسح هلع هت رهباسقت تالیوست ید راضعل

 ر راد منع ندنراع O تر هب هدیعب دالب یم هدقدل وا ر هاظ یرللاح هناطب هلا حرح

 راج ودقر هیمهلو یناکا ۳ الت وا لام ی ا یریم لا هل رلتروضو ردرشک هدا

 لام و رک دن یدنفا نا نالوا راد خر و 7 تولوا فساو هات مر



 کک کرک هار رکن نساچ یم ندا ناتو سالفا باصا و 7

 ۱ یو ا بنز هل روم 9 ا دیف هیلاس را

 4 یتاماظن كتیرلنامجرت لود ب
 هلتماقا هدنراناب اءاد وا یراناج 1 ندعم و د ودعم هبلع تا وراب دلرلسولسن وه و كرل |

 تلود یااعر ورن دندم رب نکیا ندهدهاعم ط ورش یرلماعا هلحا دم هر وما "رخ ندا همزال تمدح

 بودا باستكا یتلیفاعم قلئاجر هل رب هیلام هوقو باشا هرلیعلبا رل صعد ندنسابوقاو اعا ڭنەہاع

 اردا تماقا هد رر ید رنآ هلکعا ناسا یرلدلوتم وا ید راس ولو نانل و هد هناتسآ حراح

 هنفجهلوا لنح ایاعر روما هدنروص یکیدلریو ماظنرب اکو ندن راکذلهدیا لادم لب روم ا
 هدن رانأب كرلس ولد وق و كرا نامه بويعا ض رعد هن روما ااعرو هدلب رناج 9 دعراق یبم

 سر یرلهج هنل وا تیدات ماظنلل اظطوح هدلاح یراکدعا و یرلعا ادا ی را دم زال دد قرونلو

 ۰ رایدزاب و کک ردنا لوبق هدقدنل وا هدافا هربا e یدنفا

 هاج بح نکیا نطوتم هددابآ نیرف بولوا ندناضق هرمز لصانع اغا رافغلادبع ی هعیابم
 یسهب راح هو لس نکیا ردا شیت یتسهراح كن و توس ود هنس هبعاد قدرط لیدت هژیسرلب تسانار

 صا هلا هداب رفت ا بودا سح یتکیدلک مزال ی  هظاح ندلا ریت كن زاف و هلان هدیبعع ۱

 ا ىسەبر قلشاب یو هلا بارشا ین کج ەد ملست ه ی ریه بناح و باتس هب هظفاحم 74

 س ار و قاش ۳ یو هب ودنک هلیس هظحالم یر ِ هلکعا الا جد اک ا وو

 روبح هنساطعا لد هاوخانو هاوخ یییلاها هلا بلط ندنساضق دابآ نرق یرکسع ینيدلوا دهعتمو

 هنسهمنام یفد ندلاوت ها ورک تدمرب ید شلیا تحارتسا هدنسهناخ سناب یسودنک بودیآ

 هدنروص یغنیدقل وا لقنو ناذیتسا یتلقن هرکص ندکدتا رابنارد قبقد یکیدتبا عج بولوا ر

 راجات توشود DE ندنکندل رد وک قاش تاوح رب هلق رط و تودنا ناب یتکجهدیا تک و

 هد ه_سدا شلروس هدارا ق هه وا وا حس راک روکذم قد هدک دالا رابخا لاح ٹقیفح ید 9

 نییعت رشابم هنراضحا هدکدتا هدافا نکج هیمر ولا هن دایسکب ندنعیدل نا سش يج هلا نامز 0 8

 ید ىلجاو ندنعیدم هل وا رداق هما رھ ضصع sS هدند ور و 4: داعس ا بوتل وا

 ۰ ردر رج هلهح و و هدنک ران فصا و ید یاب هدنادیم یارس سانلا ءالم ىلع هدانا وب ندنفیدنل و

 بولیروا تیوب كرلمدآ ماطرب زستحابق ییتحابق تقول واو رروتوا لابلا مرسم هدنتکلع اغا راففلادبع

 هبنراکا هدب وئادلا هتسهراب نکل نم هلدید ردزسسحابق دنع ود .هنسهبعاد تبصنمو هنر نکیا رروط

 یلیلح صا ( لها ىلا تاب سا اودّوننا ) رز ردهدانژ اهد 0 ییحابق 9 2 او



 دنا نوجا نيلصم هر وص و اک ۳ باحا كنا ضیوفت هنلها یصانعو بتارص همنباصا

 شا هلا کک e روا مز هروگ ۱ £

 a هتل ود و E هر هلها 1 هل را رکید ا توشر ب روما ضل وفت

 ۳ او ارز نم هل وا رادتعا رادح هدباب و ید رب و ول ۳ هب دن ز < ردنابس 9 ررص

 < 2 . بولوا اب یکهدیا تق رس و دحا ندی ريد دوخابو دار دف كن 1 لاح رم کت نرو

 9 تا ۰ رولات هلسف 8 تا ا ا هود هلسل وا لها اب

 1 وک صنو لزع

 ٠ ناسللا طوب الرا فلا ا و یسیضاق لوبناتسا هلیسهاب یلوطانا

 ضدرع و لخد زادنافرح هتل ود ناکرا هلا ضاّرعا هدا وم صع نالوا ریکر ارد لا قافا تول وا

  هب یلوساک بونلوا لزع هللا هصقان تدم ینوک یحنزوتطنوا كنابعش هلغغل وا اقا هل وامه عم“ یتیدل وا

 / سر نالوا روش هلت رشاعم و ك ولس ناسح بول وا یسحاق دم 9 ا اقاسو ۰ یدنلق الحا و قن

 ٠ فارشالا بیقن یدنفا لماک ندنراول هاب لوباتساو یسیضاق لوبناتسا یدنفا نطصم رشام هداز

 4 ناعلسیلاع ردص یادضتک . یدلرب و یسهاب لوباتسا ید هبهداز یدنفا یو بونل وا بصذ

 ۲ 2 تصذ رد ِِ لوب ٠ تا 4 یرظن تماس ردص و

 ۳ ِك تولوا E ردص برف ۰ ا هيتس "هدعاسم دن زا بصإ

 . هدیدج ردص بول وا یآرابدبتسم یدنفا یضیف نایلس هدهسیا شعا اقا هدقلادختک دچرک ۱ هدکدلک

 : . باتکلاسنر قردتل و لع e ےد 3 E N رخ یعاضوا والتمو

 و و باتکلا نر یدنفا كب هللاءاطع ` و ا ردص اخد یدنفا یربخ دع دیسلا

 یدنفا یضیف نایلس هدنامحوت نال غ ا ارح و كره اقوا ور

 r سام ا روا اه ردا اقا سن جاو کا

 کمک قوح و ی دبح و ی هبناخ هلن را زو در سه دمع ك

 E ر 9 صا ی اغا یروکی انا نسح یسا اد نیت قرون وا لع اغا فس و یساعا

 .E 4 تاعوقو ضعب *

 شب كياتک نالوا روهشم هلیعما لیلبتو لوبقم هدنناپم برغم یالع ندنفرط یکاح ساف ده دا
 : قاوا 1 ا قدنص جاق ر و ها ربعص رو ا دلجر ى ص هلا سالا د_عطو

 3 رو هاب ی | قرفو هنیفس لم" هعطق یکیا هرزوا قلوا عارذ رشب زوتواو هرعرو هیلادنصر و
 تا مات سابع تلاط اخ نالوا شک هن داعس رد لمس همان و ابا ده بوط

 ی ِ نا ۴



WYب  

 هبودنک هدن واش روصح هدکدت | مدعو ضع یتایاده و هما بوعیح هواه روصح هدناود

 هزاع ر ځا ند رضا مدنا رک هام و ی طق هدر رو ا نا اک

 ٠ شغف رشهنلح ناوید رخ هضبقر هلا نواه طخ هعطقرا ًاباطخ همظعاردص هدناودو ندنفیدل وا

 3 یدلوا دورو 3
 كموقرم یرقاع هعلق یا ندنساحجان تاکرح نالوا مقاو هددارغلب كنسب رب ندنراح چت . 2

 دورو توش قالوا لا فقأ و یساخا یک ا تدشو عزا
 راولدحم ندنراکدتا مادعا یم وور رحات ثویمهلکد هدهسا شمهتسیا ڭغا سدح هد ولآ ندنرالا

 نکردنا تاعا كلريو رخ هناطباض هسا شک م 9 یبدات كموقم هج رک او هنراکدتا تیاکش

 ٠ بولوا یا ندنرفدنوا هدطب رو طبض راد تګ یر: ڪک رح ولو دوګ دوخ كرفاع

  كنهدعتلاید ی رم هنکیدل رو هنکلزسهرادا كناشا دوم رزو نالوا یسیلاو ید یراقلزس هطبارو

 تز یسلاو ساوس هلرط رش یسهظفاحم lL هلا لزع نددارغاب عا ارال اعفد ى

 : ۰ یدلروب هيجوت هباشاب یدبع د دارفلب تونلوا

 اروا هلکعا دورو یربخ یتافو كناشاب لیلخ دیس رزو یظفاح زو ضا هدانناو و

 2 ۰ ی دنلوا هیجوت هاشاب نسح سکر چ رزو یفرصتم یعافس یرخوا

 یلغوا كناشاپ دمحم وتم هداز طع یسیلاو ماش قبسا هلمجو یقیدنلوا نایو لرصفت هدقا
 كی رچوا هیریم بناح بونلوا هیجوت ترازو بتر هنراهدمع كب حوصت ندنراقاو اشا هللاگبع

 یدعتو لظ هارقف هدرالحم یرلقدنلو یلاو ورندنفولوا ۰ یدیا رلشعا دمعت یکمر و هل آ هسیک
 ملست یشزا كب اشاب حوصن زکلاب نده آ یرتقدلوا .دمعتو ندنرةدءاراب هشيار یریغ ندکعا

 - هللادبع قردنل وا عفر یزط رازو ید تابش دکیا ندنعیدل وا مولعم یرلکچ هيم هدا ادا ۳ را :

 ۱ ۰ یدشلوا الجاو نن هبوکناتسا اشاب : حوصنو" هسودر اشاب

 هلرص وصخ تولک مزال سکه كر ندارزو لب قلخ یسوبف هدانناو هدنرفرط ناتسبرعو

 موحرم نالوا راعشت رهش هلا هرکسع "هوق هدننایم ارزو ندنفیدل وا راکرد ید ینایفط لرو یللیم

 شام ید هاشا 3 یاح ینلسو یتلابا بلح هب اشا نی-سح هل لاطب هداز اشا ىلع حاحا 2

 ۰ و هیجوت یتلابا ا هلئروص

 6 تافو ضمن. ۲ .
 تاف و یسهصکی جن درد نوا كن رخ الایدا + یدنفا قداص دمع هدازر رع ی کسعیضاق لبا مور

 ردار یرادص یلوطاناو +یدنفا یکم دمڅ نالوا ی سوت ا رابط لیا مور هاکعا 9
 ۰ یدنلوا هرح و هب یدنفا تو 2۳

EE ۰ 7ربم زا هدنګ رات شعو س ردم هد را یللاو دل وڌم داس كاس زو وا زو ڭا هبلا راشم  

 یسدضاق لوتاتسا 5 دد ناسعط و ما لس هبات Aa هد زکس ناسکسو يمالم صم و ا



 1 2 ی ۲۳۸

 وب ا هدزوفط ناستطو ىلوطالا هدزکس ناسقطو ماكخملت هبا لزع هرکص یآ زکسو

 بدومو عضاوتمو برشع شیورد باوج سضاحو بانصلاع ۰ ردشلوا توف هدنرورم یآ زکسو
 تالماعم ندنفیدشالوط هدراتا تقو یلیخرب هلنفلو یسردم نعص هدننافو كردن بول وا تاذرپ

 دونم ِت قرهیلوا حاتح هنناک عیاقو هدننرادص نیفلوا یطوبضم هیعرش لئاسم نالوا راد هسان

 ۰ ىدا فقاو ا ضعب یک موجو بطو ردتقم هاوعد لصف

 یا تافو اب وعطم ینوک یھنکیا نوا كنهدعتلا یذ یدنفا هات ناهلس ییج هبساح یلوطانا
 ۰ یدنلوا هبجوت ه یدنفا دمع یرهش نالوا ی 3 اس یصنم

 5 مان یدنفا لیعاعسا ندنناکس یسهبصق هچلبارط عقاو هدنسهرب زج هروم هيلا یموم یافوتم

 هم وحرم اشاب طصم كحوک نامز دعب ۰ ردشعا دوت هدنح رات شب زوتوا زو كب بولوا یلغوا

 قطصم قبسا ردص یدیشلروب ناسحا تلهجاوخ هنسهدمع نبع هنساقلا كن بولوا یتاک ناود ر
 لصفنم ندترادص اب وضغم هيلا راشم تولوا یتاک اد هدعب و یخ هرک دن ۱ ام اشا

 هرکصندقدل وا سوبح هدهلق یدب نوک ج واو لوزعم ندناتک هلبتمت قلرادفرط دوا هدقدلوا
 : وقف ید هددسور و شغل وا لقت ههسورپ هرکص یا زوقط بول وا ین هنسەعلق هس وغام

 رفس هداشا وا بولوا یسیجهرک دن هیلام هرکص تدمر و یدا شلروی قالطاو وفع هرکصتدتماقا

 یلاوتلایلع هنس چ واو تاک هاپس هنس یکیا هرکص یدیشفلف لاسرا هنوبامه یودرا هلفلو عوقو

 یسج هلباقم یراوسو یتیما رهش هعفد یکيا هدنکیدلک هتداعسرد هلا لاحو بولوا ج.هبساح شاب

 لجا تسد نکیشلوایسیجهبساح یلوطانا رارکت هدنامجوتو بولوا یسیج هلباقم لوطانا هعفدیکیا و

 ۰ .ردراو یایهلا ضعب موظنم بولوا ییاستنا هب هیلع قرط یدلیا قش یب رع رفد

 1 یافو ر اسو رب 7

 كوتا سوقب رد هرف یینکیا یلارق رج نالوا راعشت ترهش هلکعد قیرد هرف كوي
 : ندنفره ۰ ردشلوا لصاو هتداعسرد هدانناو یربخ یغیدلوا شا انف رناتیمیلعت رت هدنشب نوا

 ی رهظلا ةوق كل ودره مولا بولوا ر هام هدد رح عیانص و هسدنه نونف هلص وصخ و رداق هثح

 ندبا لاکا ینی راناصقن قوچرب نکیا لکد شمهلورلیا ردقوب اهد زونه هدراتقولوا رکسع عم نالوا
 لوغشم هلا ران و ا قارمر هعشب نده کسع تاماظن و هنکلم روما ۰ ردو

  تموکحرب هدنراظن هلا يا و هدهجرد یصکیا یتلود ابسورپ لوا نانا ندنکیدلک هلوا
 و ها امدقمو تربغ هرکسع یظنتو بدتر هدننیلارق تدم هنس یتلا قرق هدلاح یفیدلوا
 یس کا كنسارما نالاو یرلتلود هیسورو هسنارفو هچگ نالوا هدنپلع ةعفد هدهلاس تفه

 0 سزرسد اصح عفد هنابلاع ممالاهباهذ ن CA دن رک هل وا لعمصم کم دکدلیا رفس

 , تنکم ریاتسد لیصحت هد هج رد كحدنا دیدهت عانا هن رتل ود اب ورواو تکا راد عیسوت ها صف

 ید رود كوپ لا نتلود لردبا تقدو مادقا هبهیکلم تاماظن یارجاو بیت رت هرکسندکدلپا



¥ 
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 لس لس ۵ عاونا و ك ےظتتو تکلع هرادا جد هن زق یسدجم روطارپعا و ردشعا لاصبا

 درک یراقافتا ورندندمرب كس روطارعا هک هلا هنرف ۰ ردشلیا و ذخا ندنو یی راسرد

 نیک یب رد هرف یش ندا ا هشدخ نجوم
 تباحا جد ران آو توعد هقافتا یني رارادم> نالا هلباب هلیطرش كعا تنواعم هرکیدکی هدتجاح

 تلود ۰ یدا راشعا اضما قافتا دنس هدنرهش نلرب هدنسهنس زوقط ناسقط زو كم نک هلکعا

 تلوذ ندنفیدلوا قافتارب وشراق هن رلناعثود ودنک هد هيا شمالوا لخاد هقافتاو هچرک | هيلع

 هدنس هلئسم عرف هحدقا قی رد هرفو ۰ یدیشلوا هدامرپ ول ربخ عبطلاب هدهاعمو ځد هدنتح هيلع

 ځد هب هیلع تلود وشراق هن رافافتا كنهچګ هلبا هيسورو بودا قافتا ضرع ځد ه هيلع تلود

 هروصو هلع تلود یالکو هدرا لوا تویلیا طحا موزا كقافتا هلا اب وروا لود نیما

 هکعا تکرح هرزوا یراطخا ۱ كنا هلا رد ییسهدناف و مور كنو هم هددستا رایدعا تبغر

 نالوا ییشناح داف وا دع ندنلسف تاعیاض عورب یعاب هجهيلع تلود یتاقو هداننا یرلکدتا ليام

 ندنغیدنل وا روصت عفانم هدننلاقسا و باج هب هيلع تلود فرط ڭم ولك قل رد هرف یسهداز ردارت

 رطاخ راسفتسا هن راذکتح ایسورپ مقع هدلوبناتسا هدنآ َ لوصو هتداعسرد روک ذم رخ

 ا ا بواک هب یلاع باب جد راذکتصم هدعب ۰ یدنلوا لاسرا یناجرت ناوید هدننعص

 ارخوم هلهج و یغنجهنلوا ناب هديا دلجو ۰ نا هما ردص سر فاز رک نالوا شل

 هدهسلا شعا قافتا-دقع هلا ولابسورب هرزوا قلوا هدنهیلع یارتلود هگو هبیسور هبلع تلود

 یمدآ وب لا لرصع لوا هجا وروا قب رد هرف وبشا لصالا و ۰ ردشمافلو تایحرب قیرد هرف
 ۰- رددودعم ندي تاعوق و یافو ندنعیدل وا

 < قارعلاوحا #
LELاشا دو قرصتم یاس ناباب هرز وا یعیدنل وا نام هدنسه رص ییباقو ید دنس ترد  

 ندنکیدعتروک بوراو تاذلاب هد كسلا نشر هنتمدجح اشا ناعلس یسلا و دادغب يک ناعع یلغوا

 تدم ییخبول وا یلغوا كناشاب دجا موحرم ندنرلکب نایاب هکوبلاح ۰ یدیشلوا ریکلد اشاب نام
 شعاج هکب ىلع نالوا یراد هن زخو یروظنم كناشاب ناعلس كب مهار ا نالوا میم هددادغب

 ناهلس هدنس هنس شب ناسقط یتح بونلوا میعصت یبصن هنفلفصتم ناباب هلیسهیصوت كنآ ندنفیدل وا
 هنس هنس یا ناق ر شلاق ورک هلا روبظ یس لئارخ هدنسا شلوار
 ها طیسوتو لارا یال فانا ضمب اھا درع نکا شراو زلف 6 وک ۶ ها ودر

 ندتشیدناروام هنابشکسس هے اتا دو نکل دا شد ا یا
 ندنالوچهرف اغا دوم ًابرح كردا تکرح هفرطل وا لا ا ا ناعلس هدنس هئس یدب ناسقط

 0 . ردا جوک مهار ا ناو ا نک رار
 E دا علع نالوا نارا رابتحا بجا ص هدنافصا هلا رارف هنا یا ابشا دو هنب رزوا كنو ۳



a ranو  

 مر لا دج و سالا قالو قواص هرزوا e ياع رادم هب اشا دوم دوا تودنآ دادسا

 رخ ها قاد ناتلوب کاخ نوح ا یعلس كغالو قواص اشا دوم هلکم ردن وک نامرف یعل

ESصوصلنالع بويل وا ذفان و یزاج هدنفرطره كناربا زونه یرماوا كناخ دارلع  . . 

 E ا دا رتسا نت ۷ مات قاد ندنرافدنل و هرز وا را یراناخ ناحاب رزا

 كناغع یلغوا قره وا لوتعم اشا دو ةد اا هب راحت نالو عوقو ندنرافدل وا سرد وک

 ٠ هلماعم ا شزاونو فطل ندنفرط اشاب نایاس هدنتحو شاک هدادغب بودا ناح صیلخت هلس رقتر

 1 ردشلدا

 ا کو ا رارقتسا هدنغلفرصتم ناباب محامو عنامالب اشاب مهار هلتمجوب

 ید یمیضارا نیقناح ینعی یعاصس نرش رصقو یسیضارا باهز ینعب یتا كنتردو هنرد
 كنسەعلق روزرپش هدهفلاس مایا هک بص نالئد رناعلس الاحو ۰ ردعغ وا قالا مزون کج نالوح هرق

esتودیا تب اشاب مهارب , وبشا ید ینآ رددبصق و جم هدنفرطرب ت  

 ۰ ردشعا لقت هاروا نک نکیا نالو < هرق اول رعم و شا ترس دنعسا كناشاب نزاع لاو دادعب

 ندنغیدل وا شعا رهشت هلتماقا هد ریش رهش رب یک دادغب هد دم تدم هدنکللعنک اشا « هکنوج

 وبشا هدقدل وا فرصت ناياب تویمهدا نکمت هلا طسل هدلحمرب نالوا یعات لات راق یک نالوح هرق

 رادرک نانو ءرزوا توادب و تشحو نکل ۰ ردشلنا ذاخنا اول رقم هلا اشنا یتسهبصق هیناهلس

 ۰ یدا رشمالوا ظوظح ندنسهندم راوطا كنآ

 (۱۲۰۱ هنس عیاقو )

 ا ار 2 را هداز یواش ندفرط شب نایلس یسلا و دادغب هلع ءان

 . یقرصتم ناباب هلیناونع قلاشاب كبناغع هدازاشاب دوم رک ذلافلاس هن رب هلبا لزع اشاب .مهاربا

 ۰ فرصت دن ًارخۇم ندنغیدل وا ںڪڪتسم دان لتع تك یلع رادهن زخ اا کارا نکل ردشش وا بصل

 . هننالبصفت كنسدعقو هداز یواش مل هلک ۰ ردشلوا
 پ

 نوجا بیدأت یناتسدرک یارما هاکو بیهرت یناب ع راشع هاک ردق هنخ رات زویکیا اشاب نایلس
 دادغب وریدرلنامز یرتقدلوا باب هجرف كرانم هلوک هکوبلاح بولک هديا قوس راودرا فرط فرط
  ضعمب هن هدنساتا هیلالتخا لاوحاو نکیا راشلاق مورح ندبصانو رتحم یراعدق نادناخ

 . قوچ كب هلکم ریس تباتر هنن هقرف ییاوپ قرعلآ نادم راهداری واش هلیصوصخو رانادنان
 5 2 رو هدشنامز كناشاب نایلس : هک هل وش . ردشلوا ثعاب هلادحو كنج

 هدمانا راظنا ینبم هنسهرورم تامدخ نالوا دومشم كکی ناعلس هداز یواش هددشاس رافسا رکو

 دجا یرادرهم كناشاب نایلس وللثم یتیدلوا لوبقمو لبقم هدنرظن اشابناعلسو یم و صعشم
 هجیاردو دشرو تراسج و تأرجو یزازعاو ماقها تسد "هدرورپ كنسودنک وربندکلکچ وکی د اغا
 ناعلس بویتسا قلآ هنلالقتسا د يروما دقعو لح هلغلو یزاتعو مدقم كنهدوجوم كلاس



 را ی ی مو

 ۳ رو ات ۷۳

 تدور هدن رل نب e لع كلکح وک ار ظذ هنکلهدازلصا یدنک یکعا ورفرس کا a سا كب

a 

 رڪ یکیدلبا E قوق ك ¿ ناعلس دقت نر کتا یس هلاوز 2 دک ردنا قو

 کلم وس راز وس ۱ هكا را هلماعم هح د رس وشراق هباشاب قرەقىج هزول یشات ندزیعو

 كن سیکیاو هکنوج هدهتسد رولک نارک ید هباشاب ناعلس نیو ندنتیذل وا ردا تراس

 هلا عس هنیبلا تاد حالصا اشاب ناعلس MM هنس هبعاد تلغت و ےک دلتا درفت یسغنق ره ی

 یدرلبا هظفاح ینیدذوفن و لالقتسا ودنک هدنند هلاقتم هوف یکیاو قرهتوط هرزوا تاواسم ییفرط

 هدکدلیا سم ترورض هنعفد كفرطرب تیا لرهشلهدانز یتعوصخ هرکیدکی كنفرط هتفر هتفر نکل

 روبح هکعد نوسنیک هسردنک ههر نوسراو هدنوسروط هددادغب هکی نایلس ج7 زلاب یفرط اغا دجا
 كفوقرتعروه بوقيچ َلددادغب هلیتحاولو عابنا كب ناهلس هدنلالخ یسهنس ز کا
 تلج دنفرط ییرارشا ضمب كنهرباس لئابق نانو هدیلاوخ وا دن را ةع دینعلاو رارقتسا هدنشاب هت وا

 ضمب و دادغب رکاسع هلیتیعم اغا دجا هن رزوا لاحرد قحا وا مولعم یکیدلیا رادتا هكا عجو
 هفرط ورب هلدصق هلام هدن | یکيدليا رابشسا كب ناهلس یتغیدنلوا لاسراو قوس دارک | ی

 راسوساح درک ار نالک هنن رزوا ندلوبعوفو نه رف لیاقت زونه هدهسبا شبا ت

 یلاقناو لاجا نیکغا رارف هنفرط روباخ هلبا كرت ینغل غا نامه ندنکیدلیا عالطا 0

 ادنشک انا دجا هدن رکداک بودا تدوع هدادغب اروصنم لرد مانتعا و تراف ا فئاوط

 انتعم ندبصنه ره قردل وا تمدخر نارفالادوسح و ترازو جرج هسا ا تولوا

 لالعتسا و دوه و شل وا 9 صا وخ ۳ هددادغب و مار لئا هرز وا ی ها ولخد هلغلت وط ربتعم و

 ۰ ِك رارق هدرانمهلوک

 دمو تلیخ یراردا 7 و هلکعا رشکت ییلیعج هس و درو رظ 9 دنح 1 كب ناس نکل

 I رخ م نکیا راشعا تاقا راتخا هددادعب لردیعا تبع دم یر ید راکت ز زعلادبع و

 ر I نیکعا توق N اک ناعلس توعیج نددادغب قرهلوا عبات دف وخ ید

 نیاو یا رک هدکدلیا | رابعسا اتشاب ناعلس ن راقدل وا هدکلک تولوا مواع نامه هدست

 اشا رد بلاغ فرط كنا نا م تب هدهساا شلتا قوس رکسع رادقمرب هنرزوا هلبتبعم اغفا دلاخ

 هغی بویرو هت رزوا دادغب نامه كم ناعلس نشان ندعلوا ناشر و مزینم هدلاح انف كب یسودرا

 ارز ناف کش یی یک تب ر هنسلباتم كدا لور دقرط روهنلا جالح
 تیععت ید هلا یراوش ولسا لاحرد بولوا روب هکعا را ا ددان ندهد

 توشود لیخد ه یی و یک یقفتنم نوا ناح صاع نامه ندنعلدمەروط هدرلا ر وا قت را نيغ وا

 :هقافتأ ا جد یدوجلادج ی رشع لئازخ ندکدشا لوبق دوا هرز وار ۳0 تدا

 هرکصذدکدنبا رشکت نیراتیعمج هلا عج هنراشاب یلئابق نانلوب هدیلاو واو نایصع ندرب یواو لاخدا

  یسودنکو بصع یسایشا و لاوعاو ذخا ی یدنفا مهاربا یلسلم هرصب كردا طلت جد هبهرصب

 هدنا وا و و رادتا هرک اسع تبار و ریست نامه اشا ناعلس هلب راعا دعت و د رط هزف رط تک عل طقسم



 جام ی رس PISS و

 E e ی ۷ ۷۳۲ و
 hy هن رد هلا اشا مهاربا هداز اشاب دجا موحرم نانلوہ ینرصتم یرلفاصس ررح و یوکو ناباب

 دلکعا راعشاو ربرح ییرغ و هدرئسو بولک ها دارکآ رکاسع ید هیاشاب حاتفلا دبع یفرصتم

 نایلس ندنرلکدلیا تکرح هرزوا تئاطب هدهسا راشعا ن ا

 ۳ ۳ نی هلا لزع ید یتسیکیا هدن رکدلک هدادغب هلبا هناېب وب بولوا ربغم هنر ودنک اشاب

 حاتقلا دبع تر نالجاو هنردو هباشاب ناق یلغوا كناشاب دوخ موح رم رک ذلافلاس ینیراقاصتس
 ۰ ردشعا هجو دباشاب رداعلادبع نالوا یسەدازع كناشاب

 E هني رزوا لئازخ ادتباو جورخ نددادعب هدقدل وا ايمو دوجوم دق اک وق ماع هدأ ل 4 ره

 ی تورا و عقد دولادج هد هسا شلدا جارا یرارابدو رادو رامرات ییعج هلا موحش

 ۰ ردشلو 7 ر هلا هدازب واشو

 و دات 0 یسلا و هرصب و ا هدنرخا وا E ده دنس روکنا كم

  كناطلس ويب نالوا یارک كالو ى ندنکلاع ایاپمق و ناتو صالح توک تار رخ

 ی كلاوش هبا راهنیفس ر اوا ت بارغ هعطق ید هرزوا قمراو هب هیلعرد یرلیچلا هلا اباده شعب

 ِ نال وا عقاو هد دقاسم لزم جوا ههرصبو ۰ ردرشلوب لوصو هب هرصب ینوک یجنزکس یرکی
 e ندهیبریک یازج 1 هلیدصق هر صرع هرانتسا هرزوا یرلتداع هدنلباقم یمهعطاقم رسا ود

 ا كئافس یر اچ فلاح دا یسهرارش هدنرکدتا لاعا لآ یراکدتا رست باتهام

 . هعطق چوآ هد هنیفس نالوا قرحمو شما قارحا یلاحرو لاوما ناناوب هد تورد هلکعا لاصیا

 ِ رد وج و واو مسلط ماج لءوالق هعطق جواو حوغروس رهوح هعطق جواو كنلچ رهوح
 ناو عیاضوبشا هرزوا قلوا ندنراهناود تاسوبلم كراریفس هديا شلوا عیاض هچرک | دنب وزاب

  مدقت ر دلا یدو لو نفر هيلع ت تلود ندنه دل وا دوح وم هد رنا یزتع كاره وے

  یردهدقتهج ورا هرزواقلوا هنصآفرطو یراهعونتم یایاده رادقلامواعم ندرلنو و یتیراکجهدنا
 یدارم كنالسوپت واوا یرلهده قاط رجوا د هر حر وا رز و جوا هددیلع تل ود و

 هلج روک ندنراردنب نتپ لاصلا ادیک ات بولوا صاصتخا تشر طبر هیهانپتفالخ فرط

 كل رد وک لا ور هنفرصتو طبض تا تر هلکعا ادها هبالعا ربرس هاب هلا یلاوما و تالوصحت

 هرزوا كمردنوک ههمصب یصخشرب هدنمان یلچ خاص نددنه راج هدعو یغیدنلو هدنساعدتسا

 ثكنفت یراک كنرف روهظوت نوجما ةنومنو E لرکچ وا هدزو وللثم ج رفا فّلاوط بولوا
 اضتفا دو ک توراب رول وا لعتشم ,دزیکح سپاب هرکص ندقدلاق هدوص تعاس کیا نواو وتشیو

 ضعب .دن رار وات الواو اینا دقا ےہ م هاو هدنفارطا دادغب و ینغحهنلوا لارا كتاوداو هسا ردنا

 فحت ندبهاش رم یراح ندنارف زر هدنلاصتا یسهبصق هلح یربع ندنکیدردنوک تاروذنو تاقدسع)

 دو



 تک 0 3
 نی درصد نوع رب <= دقسشا ندنو تور دن وا هسعلر ر e الا نوهسارجا وص هنس دبصو یفرشا

 زاس ضع هد اب قوا نود زاع ا والتم "ِِ طب رو نوار و ر دل رلهناتسا اش

 نیط وط هیاد حج وا و یثب نوا. كس و واط عر ددع یه رد نال وا یرزبععتسم لراریفس و ی 2

 یانثا لمف هایس و دیفس شر یار شب نوا كنو هایس یر یحوا كن روت جرس غرو ا

 حوا و ی قد :راکدسا جار جا مدآ کم مدقم ا نوا ب ییلثم 1 رالف تولوا هد م هدهار

 یب د راک دلیا ناب هدنرلتارب رک وا 1 دادب اما سود قد د رلکح هدبآ دور و هدنف رظ هام < 9

 نو ۴ ۰ ردشلیا راعشا و ز رک رب لاو ی

 توت وا تیسات ا وا تلج دو نطق دل راربفس ا نابع رادنام د دیلع + ا

 تب وصت یرالک 4 EA هلا مدآ یو دةم زویچوا ز زکلاب ندنفیدل وا رامدآ رفا و هدن رانا س

 را دهد یه وسد نسخ كن رات امزاول هدهار لالخ و شک ! وا a رب رگ دنسلا و دادغب ) چیدن لوا

 یسادها EE هل و قحا تولوا Usa وا باده لودلانس هح و شاروب دبات ا

 ۰ ید ا هرز وا راظتا دور و دا رایعلبا هلا قامو ندنفیدل وا تیفب 2 شعالو 9

 و تکلع یه هما رور هدکلاع اعا راسو نادل ع واقت هکر دا یدنفا فصا و 0

 رشود دو هلح مر تانموس ندن و ردرهش رد 0 هد رک ات 0 رولکتم ردف رج ندرولکن اِ

 بد ا د يکيا هرمشو تولوا ررح هرز وا قلوا رد رب هدندج رس ر :la رولکنم هدربسلا ببح

 هژرا دف جوت یراراود هلج 9 شپ یافراو غارذ روا یلضره هکردراو اضرب میرم

 یرزو یروص مدآرب هد دوص نالوا هدنکو ا یسویق ردرا و یس هفص ترد,هدنمآ

 وا فصاو راردنا تا ور ود ردشلا تراه» E هلقد تا یداتسا ۰ ردم
 ۰ یدل و ماتخ هدارو یزوس كندنفا

 ه رابعلای راق یدابآ مداخ ندا تحاہس هناتسد عو هناربا نددنه هدنراگ ان وا ژوبکا

 لاصالاق تکلف یکاو و ی )وص و هر ور 1 هرکص نارام کر ولو هتک م ۳ هدنس همابتحایس 3

 تب تام یرابشم تودا ر رڪ یفیدل وا ست هان كب را ریلکنا نکیا ندنافاضم یکلاع كناطلسو ما"

 ا یدعو ج كنارو ینوکس كنيسراف فاکو = ك یرو و هلا یدم و ی

 فطل و ناخ هارو هاشو نالع مالع دیس هکیرلربفس رک ذلا فلاس كناطلسوملت ررح لاونمرب

 ی نوا ك وبشا تول وا درا و هل داعسرد رايا رھن ترد مات ا رفعح و ناتهاع

 یراهلاکم نال وا عفا و تاقاللاب ها یدنفآ یکی نایلس تاتفلا سایر هدنرپ هرات كن رخ الاعب 5(

 رادقهرب هکهل وش ۰ رونلوا ناییتآ هجور ځارځسالاب ندنرهطبضم هلاکع هرزوا قلوا ندمارغ

 ست هدنکا هلغلوا و عشاو علفا رب ناتسدنه یر رع نالوا عقاو ك رل اد | ۵ رکص ندنبصقافآ

 نامرفهندناوخ و ماکح هلج هدناتسدنه روع دال وا هرز وا لاق وردد دږعډ ا نارمکح ا

ا یراودنک بول وا یراتحیاب لح مان یلهد رایدا امرف : ۱
 نالوا هدنسم هن ام یرلغلطم نزن افق نیس | 
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 ردلسصنم 0 ىلە را كتاوذ نالوا تا تولوا و هدناتسدنش 4ل ر) هه كفاک و

 تقولوا هدقدل وا دا تجر لصاو اشد نالوا ناتسدنه ماس ندروع دال وا مدعم هنس قرف ندن و

 هاشدجا هرکص رع د كهاش ا2 ۰ یدیشلوا ن ردلخ مزامید ندلاثایغ نالوا فالملا ماظن
 وللثم هداز رهاوخ و هدازردا رب 4 رو تلفد دل رهلک ضارقنا هدال واهدعب بودا تو و هنس ید

 هدکلمره و تلااره قرذلوا عفت لالقتسا نده روع كولم وربندتفول وا قحا بودبا لاقتا هاب رقا

 لا وماو نئازخ ربفوت و لالج و هاحرثکتو كلام طبض هلیساوعد لالقتسا هب ودنکو دنک نالواک اح

 هل ربرب كناتسدنه نیناوخو ماکحو یتیرلتواخرو فعض كرو ءابرقاو دالوا هلکعشود هنسادوس

 والثم زکتروو زسئارف و ریکنا كرک و مانصاو ران هدبع نالوا هدناتسدنه رک یی راتاو قاقش

  تاروس و هلاکت بودا البتسا یدنه ردات ردنا هدهاشم رانایتسرخ ندبا دش ودنا هناتسدنه هلت را
 ۱ هتک ند ااا ا ااو روک ذو ریه یهعظعدالب و هج تالاا دک لاما كرات واو تارع و

  ندمانصا دبع هددنه یاکلا راسو هدنساکلانکد - رایدلبایغت هاسباک و رد یریاقمو دجاسم

 تخ هدلح مان یلهد بولوا ندنناعباوت ه رو تنطلس لصالاقو رادتقالایوق کاح هنهةلاخا

 . هدداسف و هنف راریلکنا هل کا كموق یرلکدد هترپم نانلو عبات هن راهاش ناتسدنه و نال وانیشن

 د ا اا تناوادمح نالوا مدناتسدنه تلاع تول وا داهاو,قاقنا ناب رش

 لاسبلاس وللثم تارعو تاروسو هیعبر رورک وا یونسوللثم كنان رکو ر ورکی رکی هدهنس یک هلاکت
 رول وا غلاب هب هیعب ر رورکی لا یعرکی یس ونس كن۔هلج هک تلاع نالوا یتادراو هیعب ر رورکج وا
 یمهآ ولناقع هیعب رو ردنرورک یدنفا یضف هدنراکدد رایدلیا رادتقا ةضبقلخاد ةفاک یرایدوب

 بولوا خیار هن رزوا هراب قرق هدنماقم شورغ هدنآ هیعبر هلکعا لاوسود ردیاهراب جاق هلبیاسح

 دو ۰ ورا دام و یو یراکدید هدر هددنه ۰ ردرورک ر كلشب و تلر كب زو

 ید ردشاک ه دنهدنوغ زار ندنوآ و یسهکس هتشا توتدنا ا رفع قالو نتیالاح ناطلس

  هلیاسح هیعب ر تردیونرب و هیعبر شبنوا یعونرب نارا هیعبر ےس عونیکیا و نوتلا عونیکیا
 رایدلیا راعشا , غندل وا څار هلن اسح .هرابناس تك عو و هرابقرف یعونر جد كنهيمب رو

 ) ۱۹ ( هیس ولج لاس نی برص ۳ ۰ زا ناهحرد دجاند هدنفرط رب كن

 ورد بلا یراب موس لداعلادیحولا ناطلسلا وه خد هدنفرط رکیدو روطسم ودیر
 ۳ ۰ ردرو ڏم

 E یراصنەلج لر ریلکنا ی هکر ایدی تودا رادتا هر رقت هن رانا هدعب

 ردقوندهدنه ردا كتلود یوفرمهفو نیطف وع وق و ےظع یک زسنارفیح بولوآ راکشآ یبهبلغ

 ملقا كران و ناح ردبح یلعیردب كناطلس ود ۰. رایدلیا رسل و طض جد یرارب نانثو هدن راد تدم

 شچ رفسهلیموق هنره»نالوا یراقفتمكرکو هلبارلن 1 لرک بویمهدبا لمحت هن راالیتسا هلب وب هددنه

 ا تقویلیخ هدننامز كناطاس ويان هنافو دعب ك رک و هدننایح مابا یاس یتتر# و



 راکداحا ہرا ندقدنل وا دادزسا و خا ندن رالارارب قوجك یراقدل وا شع االیتسا تولوا راه راع

 ی ود هسذارف ۰ رلیدل وا راکبلط رص توردنوک ی رللبک و رتعم هش ال وا قرهلاق زحام رارباکنا ا

 . هزلکنا بولوا هرزوایتسودو قافتا لاکهلبا ناطلس وببت یلغوا هدعب و هلا ناخ ردح ىلع ورڼدهتوا

 ` هترهمو ریلکناهلا ناطاسوست رازسنارف هل رال وا قفتم هل راک اح نالوا هدننکللم هت وب گنموق هت رېم د

 دنکیدر ورارف هلص هلا رلکنا بولوا سه و لدکیهلا ودنک دادو هنوکرهو رار هدنرلکنح
 ریلکنا زکلاب هد هسا شفلوا دعاسم هنساجر نالوا نوجا مص لریلکنا نوجا تیاعر هنرطاخ كنآ ءان

 هدزلوص و هدادغ راز یشان ندقلوا هاکرد كنج هلیسهشاط هترهم زونه بونلوا ملص هلا

 نالوا یو 2 لع تكنموق هل رم هکیدشک تارب رحت هراز و هناشاب ناعلس یسلا و .دادغر ۱ 4 ِ

 رسا كب زوفط و واکح كيبن واو تسا كم ید تونل وا جاراتو ا هن رز وا اک هو 9

 ےل فلکتو هلعل وا تا هل روم قلعت یراد راک دن وادخ راستعا رظذ هردن یقه ندردان عقاو ا

 كنفت كسی یدو یوط لوس یکیا یرکیو یسهشزخ لوح همود یمرکی زوب و طیض
 ه راغب مانغ هج هب جد نمرکحاسع هتشب ندقدنل وا باصتعا و ذخا یسهس رج 21

 دالب و ثالاع و ننازخ و رم لام تكناطلس ود 1 ا ر رک یراقدل وا اد

 لها هددٌه لداعم 4 ودنک و راد هر رح تاوداو کاو نازخ ردق و یاتحا هدلشرپ هلتېج

 رولر رارب د تاسر هدزع ال و قحا ۰ ی هرلنل وا یقوقو ه لاو وا یییدلوا ,E ندمرلسا

 راذاخ ربک راک دل رب نوا هظطداع یزاتم ندن !رافاب لاصتم هامیتلا هکلب هام ترد ج وا ۰ رول وا

 را 4 لوا یار ندهاهاتش فرط لا ا ناا ۱
 هد ده نال وا هدن رد صڈ تڪ و هذن راف رط قرەلوا یصوع ته ۰ راهدنا اطعا هس راف رط یدرصب هلا

 ییراربعا|ینامو قرقع هل فا رطا یهدام نکل تو وا مولعم ہو هدن راک دید ردررقم یراکجهدا

 وحر یلط هلا هراحا یهرصبو هکی دید بودا رادتا هباوح یدنفا ا هدننعک ,فاشکتنا

 مزال نامزره نکلو لدشعا ۳ یسراف رادقع رپ هدن وایص مایا رز هح رک رس رروب ودع مدمورا ےھٹ

 یسلر و هلا هراحا كەر صد هبلع ات ِ رد راکرد تسع ہل یار هلعماغ وا ماکت ندنعبدل وا

 رر ىەلر هدن زرط لیکو او راذک صم ہد ٥ رصد دار ندن وب مدمهدنآ مه هج واو ییریبعت

 یزمکلیمګ مز هدمع ناسل ۰ مدلیا تراسج هلاّوس هناخ اسکن دمت 2تا نامذا یدوصق و ضغ

 . یم هلکعا رادتا هن راریعصل اقام ا هناع> و هلاک زا ود كروب تم هحاضیا هلا وفع

 ردنیهش هرکص ندکدتا ملکت هحدنه زا اب قردفاب دیر نودا ا ےک رامظا را نت ری

 اطعا هزب هللا هراحا ییهرصب ۰ ردزعدام قلوا هدرالح راسو دادغب یداعقا رازك صم و لیکوو

 لوا رو هدا لاسرا هنسلاو دادغر هلا ذخا ییتالصاح تورو وا سام هد صل الاح زمگودرد تا

 هب هلع تلود فرط ییس ننعم دناوع و ترلصاح لاسد لاس نوسروت وآ قر ر هنغحهروت وا بت

 ردقح هل وا مدآ هل وعم در مدآ زککجەدا عصو هه رص یدنفا سان ۰ رایدد نوسلیا لاسرا

 یدنفا سر ۰ ریدلیا تراشا هبیچلیا یحدرد ود ردقج هنلوا نییعت ناخ رفعجو هتشا هدنکیدد



٩: r 3 NAهوش تب یا و  

a ۹ 

 2 هدزدن راد رولکنم رنو هدک دلیا رای سا ود ردن یراهبر رایدا هدیمدخ هب هدنلصا رنو

 هروک ذعردن هدزغومآم هفرطو رز یدا سم هب ودنکروما قترو قتف هدردن لواو رادرسو ا

 رامتخا هترومأم اعم هلمز رانو بولوا لیکو هدنآ یراشادنرقو راضحا ید رانو بولیردنوک ربخ

 ندهرق هنرابد تپ ندهرصب اب بودیا لاوس رارکت یدنفا. سبر ۰ رلیدریو باوج ود رایدنلوا
 او رولیدیک هدنوک جاق هلبا اوه لادتعا ندزکدو رولیراو هدا جاق هسلدیکو ردیمهدناکما كلدیک
 هردم تکسم ندهرصب و زدن هنتکلع ناب یردنردن هدکدند ردسرق هبهرصب یسیغنق ندزکیراردن

 د شب الو دف نیم یصب ریتعاب نو رو 4 0 ندنکتسو ریتعاس ىلا زويل
 :ندن او هزاربش ندهرصب ارز ۰ ردحاتخم ههام کت ید ید هدنروص یکیدلدیک ردراوشد تاغ

 . ندنرلجما هلغلوا نکاس هفلتح للمو فوم یرالو ۰رولیراو هلبوا هنتالو نتپ بولیدیک هناتسدنه

 د بر ناو هدنوک نرد زوتوا دت تشم ردن نددرصب ره نادعا یا یک تم هرم

 رولکنم یعیدل وا لماع كناح رفعج و هتشیا و ا لوصو هدنوک قرف زو وا جد

 : ۰ رولیراو دنردن

 یرلضغ نل ی هرصب . ینعا نانع یاخرا ههلاکم هلو زاردو رود كندنفا سر

aردنا كمر و لد ههرصب اعاد یروتس د ااا ترول زا یسهدام قمالک | یتفیدل وا  

 قافاو قرهدازوا ىلبخ ین جد هرکصذدن و یدنفا سر ات هنن راکدلیا قوس نت رولکنم

 ا ا هک رد تساتم عام لاو یرمردشراف لزوج
  نجرادو هسابسب و لفلفو جر اننتسم ردنبرب هدایرد رانکو یلعا یماوه و بآ هدکدتا لاؤس ود ردن

  كلییا نوا هدهنس ۰ رونلوا چش هعتا زر در ناهر او ناتیهوک قار راج شرف

 هیعبر كلترد یدتیا لاّوس وید ردیمرارب هلبفراصم یدنفا سر هدنراکدید رول وا یتالصاح هیعیر

 هغلابمود نوسلیا عم هيلع تلودو رایدربو رخ وید رولوا ام «دنیوخ رس تولوا نا
 و ۱ ۰ رایدلیا

 رم نالوا هدنهکح و لع كنو ابلاغ هلا داعقا ه هرصب یناخ رفعجو 1 یدنفا سر

 زارو میت بوقاب هن رب رب هدکدید زسکحهرب و هرزوا لذا ضوع هنفرط هيلع تلود یی ردنب
 هلو اتسا ندهرصب رازس هل ناصسیدنفا سر هلبرامد ردو زعدارع یلب هرکسندکدتا ماکت هحدنه

 هرامالاراد دفوک و هرصب ندنلصا زکیدلیا رو یرارب قلهاشو قلناخ چاقو زکیدلک دن و کج اق راک

 سا وسو و روز رهشو لصوم یعدلوا هفالطاراد هبدیسابع یافلخ دادغب و ى

 یسیرره كرنو زکه سیا شعا هعلاطم ےراوت بتک هکدیسج دالب یلاثما تاقوتو هیهاتوک و هیوق و

 زعدنفا نيلسملا ةعیلخ زس روب ههبش هدنفیدل وا یتموکح رقم تکولم فئاوط هدههلاس ةنمزا

 دادغب هتشا ۰ ردنا تیانع یک مرا هلو بودا هاهلاعو ناشیلاع هدنوکر ینسهدنر یندا یراتر صح

  نەليشالوط هدهنسیکیا رده رز كزماشداب به یراسو رکبراید و لصومو روز رهشوهمصب و

 تکلع مه اشداب هکردو ثعاب هعیدصت یزس ندلیصفت و ردلکد نک یدادعت كنيهاشداب تام



 ب۷

ef ۲۳۷ و 

 ردناسح الا لیلح و ناسا مطع و ردرا و یکلاعو عالفو ی روت هام رداکد حاتح هردو دار د و

 یکجەدا هرازس ردلکد هدو ص وع ییانعو رادا ش شک ت تا ردا ناحو رد و هدتعاسرپ لوق رب

 هلام ود تود د ا مه و نم هتسا نیک هدنسهلباقم و ضوع كناسحا و مارک |

 ۰. ردشعا

 اک رر هتسمراد شکر هو هنعدل وا تمد ا هدر رسالطحا آیه یریصت ا
 لر زواب بولاق كحوک یریبعت ردنا رزو هدحدم ماقم یتیم دنکیدلند رزو جد کا بودا بص

 ظفر رکید ایو اشا هدنر كنآ دوخابو كا مهفتو ریسفت هرلیدنه ینسانعم نالوا هجزجالطصا مز

 هساویسات ندهرصب هکهلبوش بول وا عسا و كب هلتبسن هفرط وب یچلقا دنهو ۰ ىدا بسانم كلتا داربا
 هدلالتخا قرط دانه رلتف و وا طقف نمدلوا ۳ .EA رب نعل قلرادنیمز رب ندهلاکن یصارا نالوا ردق

 دنس هعطق عسا و یلیخ رب كلداه لحم نزح كن راد مور روو ندنفیدنل و هدلاح انق كنو

 ٽڪ ندنللوبق و ند رو تهج كنەسورع كلاع یدنفا یضیف ندنکو دا بلاقو قئاف هلتس

 رس يا نتو ا تاعول  فوقو هیلاری یکی هدف اه یا شا
 ۰ ردراشلیا هلاقمو هد راس هل ب ر یک. رولا ناشن هدعلک ارق جد

SSا اا ودا نع تلسع هتشصم هانکتسا و اا ىدا  

 رفعج .نکلو شلوا ےن یعما هلزکجوا لرو ررک رلکنج نالوا هلبا زسنارفو ا

 ری هد همان یصوصخ هرصب هاهجو زککیدلیا ررصو ربرقت هزب كزسو ردلکد روکذم یا كناخ
 هلل وا لوح هنمهدهع كرار یلیصفت رهدام و هد همان نکل رده و ىب رلجلیا هدکد ید ردشماغ وا

 راس وک ردنب مهو زرد اا هلیبسح قلوا زعرومأم ًاریرص و اناس هرزضوصخ و لب :
 ا ندنمارو ندهر ۱ نا a هلا هظحالم و ندنعیدل وا تع” هب هرمصب هدایز ندر :

 ۰ ریدر و باوج ود ردراو یر رګ كناطاس ویبت هچهتشب هرازب ردشلوا
 ا ا الو ا ورتو هاش

 للعم یالبرک و فرشا فحت و هرونم ةندمو همرکم کم هک هک رپ دد را ےل هدنکیدد و لکد منام

 رر هدن ربا ر گاو تبصثذ راوبق نو LL رداقلادبع رد هافناخ و یھت لع ماما دهم و

 ا ا لبط برض بونلوا عضو هناخربهم یتعی هلاک ون رر هدنرزوا و هناخ رفاسم

 ناطلس وبا یسلروب رادصا یلاع ما هراسو هنسیلاو دادغب هدفرطل وا تولیروس راکرد هناهاش

 نمرهناخ راکو نعراداتسارشبا یتعنص هیرج تاودا وللثم كنفتو هربخو بوط مر هجرک او ردنا ساقلا

 نقرا دلع تلود فا وا مرا یرفوو یکتا رنو قرا سرقت كس نت نا ۶

 ید داتسا جاقر ندراداتسا نایاب هاو نحو فرظو هشیشو تعاسو كنفت و هرو بوط

 ۰ رول وا ظوظحم تیاغعب ناطاس وبا هسرولیرداو 0

iهرزوا زر ردن هراز زا دارم ندیلط هلهح و و یهرصت بودا لاوس رار کت یدنفا  

 یلئاسو یرادش دما تالئاسرو لسرو راحت بم هنابسا هظفاع هلهج و یفیدل وا روطسم هدزکه مالو "



 ۱۰۱ رده یرافکت و لوا او دا ی سر
 رز راو ررض هل هدنوپ هدکدید لمدیا هدافا هزمرلیدنفا منلالو روی هدافآ هيا راو هقیقدر هد

 .زکهسرسا نامز هل زکحهرو ةناما یرولکنم ردنب هزس هدنضوع و زّرسا هلبشرط تناما یهرصب

 . عافتنا یراحت كنيفرط رولک قوچ شاو عاتمو راہ مهو زسرولآ ییهرصب بودا ےل یرولکم
 . ناخ قداص امدقم تح رویلوا یلاخ ندطلسا برعو ج هب هرسصپ هدر هدیکیا ادعام ندنو و ردا

 یدتا نایصع هداز یواش یدو یدرک توک ی قفتنع ندنابرع ارح ومو یدلیا طبض بولک

  ربارغو هنیفس قوچ كيو زردا عضو تامهمو پوطو رکسع هنگ تفو یقیدلوا هدر هرصپ
 e بودا مست یدنفا سال ر هدن راک دید رول وا هرز وا ناماو نما راحت زرد هوا توروتک

 9 ر ردیقو زعرخسع و تامهمو بوطو یمهناخهبجح مز اب مدعهروشود مر شرف

 0 N طیض یهرصبو دادغب كده یدعت ردییراش ندنفصمو دیلکد رداق هب هظفاح

 هدنلا هرکص یدلآیدادخب سابع هاش یکدغا دلباقم هلا زمعص> هلا قح نوع یدلاق هدندب كنسغتق

 ۳ ۰ یدلوا رابا درسا سرعت هلاوح لوا نذرتاحو ندنرغابش محم ۰ یعدلاق

 یتعب ( یرارکوندعن) ورا ندمحمو برع كاع لآ ۰ رذیک یلغوا یواشو ناخ یتداصو ی
 a رعنا گینلوا یر رو ی 0

 ۳ ۱ هل لوح ۰ روتط ندنتع ردا ما هاشداب نی رب زالوا كيسا
 3 تا ود رداکد كعد وا زع دارم 0 واورو یسهلج هدک درد زعا فوخ ندمح و تبع دیت

 هام
 ی 3  هلکْعا رومظ ی و هبس ور سلا ةا و یدلرب و ماتح ل دن . رزوا كن و ۰ رايد الشاب

 يا كرايلبا ابقاعتم ۰ رده اس وال و هد راز وس قعم ف هلو ها كن هم وقر یارف طب قّت را

 دیک
 2 )ستم هاتسدنه ا 4 هدح هلا جاج ید یدل ر و ا تافو

 هک هب رصم عیاقو

 و ری تدمر , هدکدتا ناله تسک هدرصم بهذلا وا هرزوا یعددنل وا 1 هدست دل 2

 دسا ابد ما نالوا 8 دلا وف له E ىدا رتا وا رک هلّساسا و قلخ تو J5 هرزوا ت

 ھر یایاضق یکجەدا جاتا 2 ید وكس تویلوا لاح ندکلیا دیلوت هب ض ولردر هدنرفره

 5 E ۰ ردشعا نی هرکص ندننافو كبهذلا وا هدنسهنس زوقط ناس 1 یعیدل وا همدقم 4 هبلالتخا

 ا و ت هک لصا نع ه انصف یارما هکتوچب
 .ندنراکنلکهنلوا لادا دنکل ارما هلی كنب ريدا را لعت تالیدنج لوا نده یتسهیطق
 قافتالاب ربنلوا بلاغ بویلوا یلاخ ندلادجو كنج هلرکیدکی اد هلتمج یرقدلاق زس هی رت

 .  . فراعم هقدل وا اضعب هدنراما طقف ۰ ردرلشلک هدا لیززت ندتموکح یرصم لاو تقو یراکدتسا

 2 تسدرد یتموکح روما ةتشررس كرد روپظ اما رداق هذافنا نیرماو ردو الگ بو انشا
 یک كن و ی یسدعاخ ا ولو ۰ یار وال نکا بودا



 بارخ كنه صد راتطقا یرلادج و كنح نالوا عقا و هل E كنه صم ا بویلاف 1

 هیفصت ندرلنو لرصد ۰ ردشلوا بس هنسلو ناصقن یلک كن هیلع تل ود. تادراوو هنااا

 هاک ندنکو دا فق وتم هدعاسم تقوو + هیلک فراصم یسارو هددسیا ندهمزال هحرکا یریهطتو 0

 لصح یش ن ست لود تاب رم هلتفعشم رازه یرهلیاللوق هللا فب و هکو بتطلت ©

 دن ررزوا ندنشدل وا تم ] وغسم هلا روما هد كن هبلع تل ود وریدندع رب هله . یدرولی ها وا 7

 رکسع

 هيف رمش نيد رح و رک | لاس را كل ردا راهمظا عناوم هل وکر را ا زخ هیلاسرا نالک هتل وا لاسرا 1

 یاع ود تالذک و رلید) وا ن نود هاکو ر ردنوک نا اھو و لالع نالوا بت ر ۱

 داع E E طا *] ولس E E ی ی هس راکدعا ل وام عج هنل وا قوس

 هلاوح نده رصد هشعع تادراو نوا ت تار نالک هروهظ احاح هدّنمرح و یتتابت رم نویامه"

 راخدا هلتروضو و ریدشود هنسدیعاد كعا تقوا زارما با له ورحل بوم ر شوک یاس نا
 كاله ) توسا نددح یرلتاها | هراص و الع و بودا فرص هن راسوه و اوه یلاوما یراک داد 1

 والت وب هلب رلع تانا ن رقدل وا قدصام هوم كنف رش ثیدح ( ءاهفس ةلبعا ید ىلع یت 8

 هلتاع ر هدام ) ةيلهاج ةن تام ارش ناطلسلا نم حرخ نو ) تعارف 9 عاضوا 0

 اهاحو فیض ین هبعرش ماکحا ه3 دنل وا نیت دهن 0 یرلعا | دا لو 3

 یکعا فی 7 یهیلع تاو تابلو صاوا دل رهیعا افصا واھ ط وطحخ نال روت رادصا ا

 ۰. رلیدندیا تام

 یونس هع شل مگ اتش E ندنناننعم نوح رب < و هنر زح نا یسهن ز < هلا سرا

 هنزخ قردنل وا تاترت یالا هدندورو هنسره هکر دەت رسصح تادراو نالک هنلوا لاسرا اتش و 7

 ۱ ی | هدنصیصخ و عضو یادتا ا ملسرود یمهنزخ هیلاسرا ۰ یدبا داتعم قفل وا ٤ است ه هیلام تر

 UNE یرولق هکنهحم شا ها هک کا عن ا ها تاچ تخت تا یر و

 رخ قم نولو لدا ت لا ا كندنو ندیا لو مدفرطوه ود راد

 لوا هدهسرونلوا قالطا هشورغ ردقو نوا یدع قرنلوا رببغت یریبعت یرولف هلب رغت كراهکس - ۱

 شورغ نویلم زوتوا هلیاتسح كتقو وب ندنغیدلوا كعد ینوتل [ زدلا ررح لاونمرب هروک هتقو -
 ههم تادراو ها تاکو را رو را ل

 ۳ هاب تای هج یخ هل سواد و دهن شا نوت تن یر وا ضراع ناب صقا

 هدزتگ و کرد ڈھل و E نددسیک, ردق وب كب یکآ دج وم یزهد هصالخ نانلو هد هي ساخ 3

 الاونمر هد اا ب۶ رول وا تعد غا هک كردو یرکب ایرو اح شو
 فرط هنس جاقر و شاوا ارو درد هنزخو تدعر هلیسح یتایصع ثاکب ىلع قیاس

 زکسس ناشکس زو دب اروم یح ۰ یدا شافوا ل را جد لاو :هرصم نیل ۲

 یس هنزخ هلاسرا وبا ا 2 كيهذلا وا هلمج و زمگیدتا ناب هدنع اقو یس هن

 ۰ .یدیشل وا یالآ مظع هدکدل ردن وک



 4 هب رصد تادراو هک ذ تا دیار موش 0 توافش كنه بصم یاما ی

 یلاوخ وا هعشب ندکدب روج یادراو هحولشاب هلو كن هیلع و 9 ضراع یدنو رک

 ۰ ردشلروس ها وح هباشات نسح یرازح ارد ناد وق هدن] 1 ید دنس ژونکیا كم

 : SS ا لداوم و هد هسلا راو تالبصفت صعب 2 را فصا و راد هناعوقو و

 هناعوق وو هدرلشرات یبرع ءلرک و هد نخ رات فصا و رک نیغلوا طوسبم درک رات صم یناحاضیا و
 هلیلاوحا لاجبا كنه مصم یارما قرهنلوا هصالخو عج هیت رات 0 و زیبدل وا تقاو راد

 .قآ هجورب هنتاي ا كتالاح نالک هع وق وا هرکص ندش ا صد كناشاب نادوبق

 و
 ا اا یسراداوذوفن رم دار طب دع تهذلاوا قپاس لاونعر

 تک هنرل ودنک یپعفانم و کام دلرصم فولوا كعد کلام كن دمع هکیدرولند هد هرانو و

 اد اا ا دلیل مجشو یراسرو ۰ ی ۰ ید رشعا
 ۰ ید نماباب یشرب هنشاب ولشاب هک دعا | داكا و هرواشم هلکن | نر یدوفت

 ۰ رول وا كمد یکلاع lh ه ولع ځد هر لنآ تولوا اما ماطر رکید فلاح هرن وب

 2 هل ہلسح یلغت كنه دمخ نکل . یدنا كن نسح یوادج هلا كلیععما لوب ځد راو دل راد 7

 هشدار ارا ةشوکك ردا تعانق ەن دارا ودنک كن لیمعما ۱ هلع یدیشمالاق یشرب هدنلا

 .٠ ىلغت كنکلام كنا عیطلاب اب هدلاح یعیدل وا ندننارقا ك یشادلو وبق هلبهذلاوا یسودنک و یدزعشراق

 راکرد كکت دارم نکرواک مزال قفل وا هروص تمرحر هدنتح هسزل وا 3 لرهلک حوک + ودنک

 س بویمەدا لمك قترا ندنکیدتا راهلماعم دراب هکد لیا هب سح یتنوشخو تنوعر نالوا

 تیعج هدرصم حراح بولوآ وری کا د هب ولع یارما راس هدکدتا حورخ ندرصم هدنخ راترب

 مزونم و تولغم ی و هلا هریف و رک اسع جد كن دارمو كب ےھارا هب رلعا ادم

 ۲۰۰۱ ۳ لر شام اه هوم ورک هرضم ك ليا ندر وا
 ۸ ولع هرصم تحوکح هلتروص و و شلتوا تلود روما ریدمو دلبلا ج” هلبا سابلا تعلخ هنسودنک

 هب را رب یلتدش كب و موجه هرصم رارکت بویمروط كت ید كب دارم هلکب میهاراو ردشمک هنلا
  كب مهاربا قحنا ردشلوب رارقتسا هدکلدلبلا مش كب لیعاعما ندنرلفدل وا بولغم هنب هدهسیا راشعا

 ت رد هراخذ هل رلعا چ ندکعا هعاشا ییئافس هلا طرص یس وراق و نددحرح ید ك دامو

 وراقو هدک دنا تکرحدنن رارزوا هلا هرف و را كىل ءا” ندنرلودل وا تر ورمض راتف رک یلاها دا رک

 هنسللاها یرفیجد كب لیعاعسا نوحه وت كف راصم نال وا عقا و هدلو و هددس) | راشعا رارف یفوط

 را ا ییارقف لردبا حرط روکر و ادد

 هلا كب اس ندنراقدلوا یلاخ ندداسف هدرفرط وراقو هن كم دارم هلا ك مهار او

 وا هد هسا شکا ج ورخ ندرصح هلا ناسا یهو اع فاك نوچا ریمدن و رهق یە دخ یا مآ

UES, 



 e ۲۵۱ روح ۱

 سس كب مهار ا یثکا كنهبولع هلربسح یسعا یافتا هلا هیدمو ینازفا را
 تدوع هرصم هلا لاح فوض كب لیعاعسا 0 دی رب یکیا ناسعط نیل وا قم

 ره و هنق ماش 7 كب لیعاعا هلن را | م وحش ه سهم صد و 5 مهراو دارم لاردا 2

 | نکل ردشملوا و دوفن مامز تام ۳ 0 و مهارا هل رو

 ۱ ببسیاعصت| كنه ولع را ارقتسا ولوخد ه رصد هرکی نکی : دا هدن رلل القتسادب زر و روما دتعو

 كن دا دا ص YY ۳ ی تو نرخ کک 2 راز ر

 اس

 سلنا لب

ندنراةدل و
 
 شل وا لخاد هرمصع هدنم رخ ید ۵7س حوا ناسقط بولوا یسلا و رسصع اشا لیعاعما

 ارت a هلا لز ع ۰ یاش ۳ رګ یراق 9

 ۰ ردرلشعا لیرتو U رع جد یئآ هدنبحر یسهنس ترد ناسهط < هد ۵

 ِ هلکعا عی هنب رپ ندراح تولوا ندنرلهلوک كناشاب تار لیعاعمالصالایف كس دارصوشا 3

 اإ ییسهرادا سوف ارصمو تولوا نداما هلا E ر ورف و تخورف توایروت

 یشدلوا یسدقا وسک لاا لااا ل
 ٠ شعا ردا تیامر هنن رطاخ هلیلاسرا اباده تسانمو رای تدأت هدنروضح هن هلا فا

 لیعاعما بودا ادب تیعج هدنصا دیعص كن ناوضرو كن نسح ی نده ولع هدانناو" <

 یراهلازا و رق ندنهدل وا هدکعا توو بسک یراتنعج تولبتاق ه ا قوجرب ید ندنفاط

 ندر کدلکح ا دن رارز وا او ك دار 1 نانلوا دم 4

 یتراجت و ریس تق و قوحر و هدل و و و ایا ا ینلام

 ید ن رفاسم و ندنرتتسلا شماوا ه را لب ِ هرب هدوم در وی ۱

 : ۰ ردشلنوتیلآ ] ند رفت

  KEهد هسا شک د لا و یار هر تو لوا یر راح هرزوا لاونمو ی ردق هنس ۵۸س 5

E کک لاظم 0 بک 0 کھ رب u 

E xا هب رفس تاکرادت ید سس ك ا ا تنضم ۾  

 ۰ ردخلا ج ك جراح ندسابق و لح لرد هرداصم لام رک

 تاکرادت كب ےھارا ید هرکو E iT ماطر هن ا ۱

aیدو ودا لیطعت یراجو رب ریس بابسا هلعج تن تب ینلام دردسیآ هیچ  



  بودنا هلاصم هلیساعصخ كب مهاربا 0 یو و دف وان ر هدنتح ارتش و لاما

 ر ها ربا هچرکا بول وا ریکلد ه ودنک ر هیخ 35 کو دارم یک رو هدکدروتک هرضم رارب
  عابتا كرها تینا هرلنآ كب دارم بویلوا دیفم هدهسیا شعئلاچ یلبخ هغلو یتسهرآ كران آ هلکب

 ٠ توذنا تعثام هنرورم كئافسو تماقاو رارق هدنفرط في وس یب بوّقیج ندرصم هلیتح اولو

 ۰. بوشآ نددح هسیا ینایدعتو لاق كناماو ندنفیدلوا ناصف ید هدناصف كلي ًاتاد هنسو .
 ۱ هدست E ناستط ردشطا رورم هلا دادشكب یسهنس ید ناسفط وبشا ندنفیدشاط

 ندنفرط كب ےھاراو شلتشلاج دن را هلاصم تکی ےھارا هلکب دارم ندنرفرط حماشمو ۱۲۶ رکو ىلاو

 2 كندا رم یصوصخ یدبعت و درط ندرمصم تست هددطاصم هددسلا شلرسوک تعفاوح تروص

  ییدروتک هرصم اص فای میهاربا هدیا كب دارم بولوا شلدبا طرش یبمافلوا فیلکت ندنفرط
 ا ك دارم هر تح ردشلاق هدش ا بوبم هنل و یرلهرا هلکعا ا ا ندا رها

 نوک 5 يرلآ راکفت ه وشراق وشراق ندنفرط هلکعا طیض یتفرط و تولک ردة 4ه ريج

 و و تاو قرط 1 رج وار توسل وا لباق كملک هفرط رکید ندف رطب ردق

 ۱ ا تکی دارم هاصوصخ رد شلوا ر فا راجیود هدایز ك لاها هلغلوا دوال

 كج هلك باغ كب دارمو زدشمالاق افجو لغ یراکدغا هارو شاقارب قارپب لشب هد-فرط

 ۳۳۳ ما یرصم هارد نوکیت تداو و تانظ یک شعا كجهدیا رارف كب ےھارباو
 تم ردا فال اور ك دارم هدک دتا راما E 4 وش راق كن مه 2 ار ۱ تیاهب تولوا یراط

 وک هدیول وا عقا و و هلکشتا رارف یرغوط ور راقو

 ۳ دن كم دارم شن د کج رای دنعمص ردقو قلخ هر هدوجد و تک نرم ص هد 9

 0 نب زىكە قوح ۰ ردشلاق EE HDI الغو ط3 2 ع هل:مح یکجا عطف يکلاسمو

 ٠٥٠ ۰ ردشعا رارف یژرادفرطو كب مهارا بولوا لخاد هرصم هن كردنا هبلغ رنیاصخ

 و .ردشمک هلا بئاص و نح هداب ز اهد نددعناس هس یشفنس زکس ناتستط لضادا و

 2 راح الف ویي روا و ییسایشا لاها هللسح یعوقو و لا ا رفا تكتابدعت و لاظمو اض ناضصع كلن

 : هنفل وا ضرعتو یدصت هراول وا ق هبلاق تقاط و بات هدرا رد بول وا روبح هکعا تخ ورو

  رایدل وا ردبا طبض هب یریم ینس هکر نوسلوا نوسلوا یتراو هسردا تافو 2 هلرب ترشام
 KK . یدیشع ود هنپلع كن نر نیس سکرهو شللاغوح داف تولوا یراط قلاف جد هنجا م 9

 17  ندنایدعتو E یعوحرب ك راح الف یح یدمشل وا E قرط تانا و با رح تکلع هل روص و و

 E نی راق وبق نواق و زو راق نشود كردا هه ندقلجا هد رقاق وس هل رللایع و دال وا بودا رارف هرې

 یرلقدل وا كاله ندقلجا ELS قوج كب هلتر وص و و یراکدتا لا حد را هم تاناوبح اضعب و

 ty یعیدل وا ترابع و ادت ڭجەم یسدر ال هدسلاح و لفاح كسکره تو وا زغلو هریحد و

 ا o ییلاها رص نوت e تما هریخد ندنرابد مور و ماش هنسل وا



 ا

 . ردشلک راهمانتاکش هرصم جد ندزاج بناح هلغمل وا

 عیاض ید نیم رح تارو ی رب» ام هللر وص وب و ردح رد٬م هد رات رصد كل نترح نج رلادبع

 :4 یسدلوا لا ا نکی #

 ییاشایدجم رادحلس هرکص ندقدلوا لخاد هرصم هلر هبلغ هنساعصح ح ورشم لاونمرپ كدام
 هتداعس رد ییدنفا نیدلا ےک نده سصم تاو فارشا تول وا ماقمع اق یسودنک لا لدرتو لزع

 4 وسل هرز وا دلع تر ود هاوطد یهر ہے مد روما و یفیدل وا ع هد E ھ۵ هب هيلع تل ود هلآ :

 دن ر هللرع ادو اا ر قیسا ردص نال وا یسیلا و رصمو ینکجهدیا ےہ
 هنغیدلوا شا اعدتساو انا یسلروب لاسرا هرصم ارب و نیعتو بصن كرب زورب ی
 جد ید وسلو a تنه سصم حاصم هد هسلا E ىسەلاغ كن هلع تل ود هدانناو هحرکا و

 ,هبلاقر قرونل وا دظطحالم یل یرگکح سا و رز ی هنعدمل و لاع مّزلم و تولطم ورندو ا

 " هدنغا وق مالسالا حس ینوک یصنوا كربلنارفص یسهنس زوقط ناتسقط زوبكي هدننعک قفل وا غارفا
 1 تایراراس و تل ود لاحر نال وا فقاو ۵ سهم لاوحا و ماظع رودص و شات دج لیلخ مظعا ردص "

 ۵ ادم تک ردق تعاس یکبار هدهرواشم سلاح نانل وا كوع هدلاح یرافدل وا رّطاح تروشم

 CE ندور ط ید قروناق نایمرد قالو تیلها ه سصم كر زو ررپ نفر ط ره بودا ناب رح

 هتشب ندقدلوا راکرد یتقای ًاتاد كناشاب دمحم نکی قبسا ردص یظفاح یتخهنا تیاهن قرەنلوا 1
RES 

 ےس

 هنفرط هلتسسانم كلد رهشمش ندنعدل وا 0 لول هبالع جد هدرصم تولوا لدتالعب رو

 را ید ولقاح وا هلیبسح قلوا هعا تلشذ ندقاح وا یسودنک و هن رقچ هلوا بذ و توت

 قرهلوا رک رارق یسفلوا لاسرا هرصم هلب رادقا نکما ام كنسودنک هنن رکچهدنا لیم 9

 یسهراد ماطن كنسودنک و شغل وا هبحوت هنس هدهع هلا ردم ا هدیتساوا لر تاروخ "

 دوخاب و ه هیالع ارګ ند غچ دسهلوا لباق هراد ےطنت هدناناح یک دنا هک وبلاح تولوا توال
 یی تم رع ه سصم بناح و ه دع) هلا 2 EEE بوقح ندلحاوس عفاو هدنلاوخ وا ۲

 حشو ماقتا یسودنک اد لاو لویی ےک تلط دیدخ لاو ٹاکب دارو ۰ ردن ناهرف

 : یعددا وا ی مه دنس هبعا 2 كا تعوفذم باج هلا طمص ¿ ا رص هدنکا تدم و قرەنلو دل

 نیا جو کا کک E اط تبات الا تک هدقدراو د مصم شات نک هل هظح الم

 رددوا تا

 14 لوس ك رص م

 هش راهم و تاوقا كنسيلاها هر ونم دن دم هلیبسح یالتخا نالوا عفاو ج ورشم لا ونمرب ا 1

eنالک 2 لوا لاسرا و بانر ندرصم بناح دف زا هرز وا قوا رادم  Eدرنعم فثئاظ و و كنعد  

aمزال هم بس نک ك طم ا رصد دوش ندک دا دور و هن هر ونم دن دم ورڼد هنس جاقرپ  

 لاسرا 2 یک یغددراو ه سوم تویمهدنآ ادا نانا كر اطعا یی رادقم یل كن ەرص نالوا ادالا . :



 سر ساق تا ی و کش
 ورا ا ل ناار ڭجەدىا افو هب قاب ند هلدېعت كعا

 < زوقط ناسعط وبشا هلضف ندنکیدعا قو دندعو هرکص هده سدا شعا اضرا ییلاها لی

 3 . هدنساتنا شدوع بودا تعزع ه همرکم ةبعکو تکرح ندرصم هللا هلیلق *هلحار جد هدنسهنس
 هدنتیعم هلکعا تعرس هرصم بناح ندهرط فصت نیزشاغوا ههروتم ةندم ءان هبهفلاس تلع

 . قوج كب هلییسح قلوا لغو طخ هدهلفاقو شنا مورح ندننرای ز هرهطم ةضور یاج نالوا
 E . هریصقو هشدوس با بوکر هنافم ځد یسلیخر كحاجو قرلوا كاله ندقلجا ناویحو ناسنا

 را رم و رد دل وا بویلاق دیک هقشپ ندنعابا هدنناب جا ما كرهلک

 ار ندا دورو هلد دجا باح یرادهنزخ مطرح نالوا دراو دعفدو لاح عوقو

  كموقرح جاحریم یبس كنوب هلغلوا هب رغ تلاحرب شمالوبعوقو كده یدعش تیفیکوب بولوا مولعم
 2 نيڪ رحت لو E وا ی ها ام لاسراو بیترت كنارما نديا نعرفت هدرصمو یتناها
 2 كب یکیا ىل كوب یا ًاعج نالاق تمذ ردهلسماع تولرو الصا هدر وام 2 هنتسو و قاب 3

 ٠ ليدنقو لسع 2 تیز نغور نالوا ندتنامزاول فیرش مرحو یلاسرا و لیصحت كشورغ زویشب

  كتلکرادت ها دنس هلبا یلاصیا كفلبم نانلوا هلاوح نوما نیشرش نیمرح ریمعتو كنهراسو ریسحو
  هنسیضاق رصمو هاشاب دمع نكي قبسا ردص یبیلاو رصم الاح یلروکح ناصقن الب ندیدعش

 4 + ۳ دا لا ما سو کا اا ناتسو رادخدو هنجاخ ربماو هندلبلا مش و

 ِ  مدقا ندنو كرها فقوت ردق هنلوخد هربصم یتسهوست كنو هلغعالوا a هرصع زونه

 هه ردنکسا یاغا نیما دج یثاب جرفاچ ندنریشاب یوبق للام هاکرد رومأم هلاصبا یتنامرف هیجوت

 رکا هرکصتدنو و یسعا یعس هنسارجاو ذافنا كن هناکولم تاهت هلا لاسرا .هرص+ یک یغدقیج

 7 ییرقج هوا زیرا رپش ي روم هسا رایآ رومظ هخاسم و رصقت ندنفرط هرمصع یارما هدیابوب
 . . ۰ یدنلوا نامرف ا راعشاو هدافا

 e 2 e نانلوا هللا تاربرحت نالوا دراو هت داعسرد راد هرصم لاوحا ب
3 

 هک .E هرزوا قلوا دلبلا حجم هنن كى ےھار | هدنلئا وا یتهنس زوقط ناسقط وبشا

 ا نوک ۲ وک ضاماو نوعاط لع ید هتسو هد دسلا شلوا فرطرب هاف هلکعا دهطخاصد

  هلنای یتیدنلوا لوبق کلدلہلاجش تکی ےھارا ۰ ردشمردنونوا یتسهلاغ الغو طخ هنسیلاها رصم
 هدرصم ورنددهنس جاقر هدرضحو ضر نالوا عدقتو لاسرا هتداعسرد یواح یهراس داوم

 ردص یسلاو اتا هدلاح لوا شعا اہ ه هقافو رف نیلاها الغو طق ندا روپظ
 ۶۳ ۰ انا هان یلو دات هلو ورتددورو هد ردنکما تاقا دج راد قيا
 -  دنبس هیلا ا ندنشیدلوا لباق ید قعوط يا كا تولوا عياش يدق تمأش كنآ
 درعص هلی ساضتقا هبرصع تایالقنا امدقم كب معهاربا دلبلا ج و ودا ا ر نوک

 نیکد ی "لاو هدندورو بونلوا توعد هرصم یافتالاب هداتناوپ هدهسیدبا ا



 فرشم ها رح هلآ رک مطالت ربیک دنت نالوا ا هب ردنکسا ها دیشر و ینیدنل وا ا ا

 یربح كده یدعش نکیشش وا ر رگ و ضع هتل ود رد تیک فشکلایدل هل وا رمت جاتحم قرهلوا

e 0يطع کک كسا 8 ترشابم هری ده کک 4 دللاداعم  a۰ ثعاب  

SRکس ف  eمولا ی هد سصم ِِِ یسع ِِ تصذ با اش مدقا 2 8  

 دنحاح ربما صسصعم نی دیس یو هم راکدلیا 2 یقهردس- هلا ا ندا دور و ندنناح دقت

 توی وا نکم هوحولا ن نم امجو یرادت كراحذ نالک هل وا لاسرا و اطعا هر ِ

 لق هد روک لا طاسدو هدنکسا لد ا ون یا هرزوا ی یار < نم

 7 تخت را ردت الغ و 2 نالوا عقاو هدر ضد و" ىەلرود رادصا درلع سا وا نوا یتخورفو : فک

 تصذ جاحریم م عاولا هدینص اصر لیصح اضع نکیا لکد روصتم جاحریم پڪ هددشاس

LENشینفوا لانشرا 9 امرو .. 

 مولعم یرفدنلوب هدنتبن كعا ترافو پهن یاجو یراتیعج كناب ع نالوا عقاو هدج قب رط قحا
 هد هم رکم ٌدکم ندنفرط نا رع ترخو یییدنل وا تعارع نا قل رط هلا لودع ندهداح هدقدل وا

 نالوا عقا و نیمرطا نيب و كعا سلحدقع حاملا رمو هکم فی رش هلا هلق نارعم نالوا و

 داتعم قلث ویلا هددمرکم ٌهکم یرلنهر نالک هبرو هدشعف حاج نمأت بولی ر و یانیعم لراشع

 یسلر و ماظنر ځد هتیفکوب هلغلوا ثعاب هن راتینما بالسنا كحاح یک ورم كدام و کا

 الیئسا یتس علق عب نابرع رارشا هدن لالخ یک رح 1 حاج ا و
 ندلو یرغوط هلففلوا رابخا یرفدلوا هدنتسادوس ا E اشآ ییرکسعوت

 نیزستمارغوا ههرونم دندم هروشلادعب هلا 1 فب رش ءان هنعیدل وا ظ وح یعوقو رطح هدک دیک

 هلت رعم هکم فیرمش راهرص نالوا یراب ولطم كنقلخ هرونم ةندم لاصیالاب هتمالس تم فیرش للفحم

 هرصم یرهرص كرانا يلوا یرالنک وو بولی رب و هن رالیکو كرنایلواو وا دوو
 یاباش وبشا هدقدنلوا صیلح ندنطلست نابع هر وک ذم علف هلی سهطسا و هکم فیرش بولیر

 هد و یخدنل وا لاصدا هد ات هدر صبر وک ذم علقو لاسرا هنباصصا ه
 جاج برغم قح تورو تلقت یلیخ هنحاح رصد ی ابق شا“ ا ع ہدن سانا تعزع ار 0

 دعا زج ندوندمو مزاع هبهرونم هندم هلا اغفصا مدع یی راحت كنه رحت باص راسو و یا

 یرلکدتا احل ییرلایشا و لاوما هلا موجه هرارزوا نیزسکا نابع نالوا تص رق دکر ره

 كن هبلع تلود یراع" و رو تارخ هلا مابا رورم ردعلق نا نزا هد قب ر

 ٤ NT طقف ادعام نددننعم تاداع نوح وصح كض ضو هلعا وا فوقوم هنسهلیلح تم

 یخح هبمهل و نک قع زع كنحربم رصم هدنروص یقیدغ وا بواک مزال قوا هناما و

 ۰. ردشعوا ااو ضرع

A9 و دم لاس را تم تانیعم ولالع و ییا وا ی ےہ ا دو -ِ ندتسارءر و  



 هو ۲۵

 ههروکذم داوم ءان دن دنل وا لیصفت هدنا رب رک نالوا دراو ندر وذم ةن دم امدقم یراتاها ندا رومظ

 هلغلوا نددعسج روما هروکذم تاصوصخ ۰ یدیشه وا لاسرا هیلع ماوا دک قم فرط رمصم راد

 تولطم یئاظن هرزوا قيال هجو قرەنلوا تروشم سلحم چاقرب هلا د تلود لاحر

 هدنسهریاد كب ادنشک هلا باب نوک یکتا یمرکی كنبجر یمهنس زومط ناسقط ندنغیدلوا نوپامه

 . حرج یتاضورعمو كقباس "یلاوو یتاض ورعم كنسیلاها مصم بونلوا بتر صابنا صاح سلح
 بیس هکعا مورخ ندنترایز هرونم هندم ینجاح رصم هددنلوا تئارق هراضح یتاریرحت ندا اغلاو

  ضعب هحدقم راولرصم ندنفیدلوا موزح یعجهنلوا هذخاؤم نده يلع تلود فرط لاحرهم راتلوا

  غلبم یراکدتا اعدتسا ود مح فراصمو یراکدشود هتب ریداو كا ناهذا شیدخت هلا راهطاغم

 هد روص یکیدلر وو یرلعج هلوا شعا بصعو دخا یعدق سرت هدنروص یکیدلر و ندتلود فرط

 1 یی ۳ ندناهصاو e دانسا هب هيلع ل ا رب ا

  Eڭنغيدنلوا ريحت هل جون ا ندنو 7 نانل وا رکذ هلفا وا ریذاحم مزلتسس ٠
9 

 هدراعاس یرهنل وا | رعتسا و عبلت یرادبق
رم ندنسهن زخ هبلاس را والثم یلدا وا

 یرلقدل وا ام قفل 

 یسهرعز راحت قواو لحاوس ضعب كدا یس هنسهلا زا هن ر نکع كنالغ و ا

 فرط هدا یرلعا ِِ هرصمع لاها هرزو یحار هلا لاو عضو ا هب هیه رسا ناقم

 یمسالب ۰ دلرصم حاجو قفلوا مش هب لع اوا فرط

 2 هیات 3 رج فراصء ةناعا هد مصع 2 نبح هسک زو تم یرلقدل وا شعا ا لا یتددلوا و

 . یسهراج ید كن روصق هدن روص ییدعا اقو قردنل وا دلا وح ندغلبم نائل وا حرط هب راهد رف هوپق

 "ان . هنغی دنل وا ناهذا ردامتم یروهظ ر وذ ضع) هد دبضق ساع قحا بول وا لاح و تقو تسانم قلو

 ددو ر هنس ندنغيدنل وا با وصتسا E ک اذم دا وم و را اچ هدب ونل وا تلر ساحرب ولتسعج ندنو

 یو رکاسع وا ىلع نيهاش مظعاردص ا مالسالا میس “ نوک یصتلا كنه رش نابعش

 هدصاخ سلع رک ذلا فلاس و هل ربصم تاربرح بوتل وا دعع سلاح هدلاح یرافدل وا اب تل ود لاحر

 نالوا بسانم و کد كار وک دد سلح هدقدنل وا نابمرد تاظحالم و تاتحابم ندا نارذک

 ۱ ا < نا هتسدکسا عبن اما یدنلوا نیسحت یرارق نالوا راد هنلاسرا هریخذ ندلحاوس

 نهر كنهرو نم ترشع هن راتمطح فی رش دعباعف تویمهدنآ تع نع هبهندم رصد حاج هل رفت

 دراو كنس برحو كنسلاها هنیدم يتيدلوا ندنلسق هطلغم یرلامدتسا كراولرصم هدناب یرلمرب و

 هلبا لیمح ه هيلع تاود ىج ردت ید ییفراصم مح وللثم یراکدلکهدیا علب و لکا هیلغتم یارما
 . دعفدو هرنو هلغل وا رهاظ یتیدل وا یسدیعاد كمروک هروخ یادراو نالوا صغ نوعا كنو

 تلود قفلوا تکرح هن رارزوا هللا یلعالکوتم هديا ندنربرګت رماوا هدنیمزوبهدنمزوش خد
 هلکعا دا الو قوس ا 3 هداز یرد نانلو فا رمشالابیقن یتعالک ردربخ ضع ه هيلع _



 هدنفایس تیسات نرو یدنفا یضیف نایلس E و یرلکدبا بی و و 0

 ا ه مصم نوحا یعطنت كنهراس و را رالنک لام ولالع E بودا E همالک 1

 تر رد رزوا ۲ دف وار زک هس ردنا ندع ص اعا یجد دعق3 وب هد هیلع ما وا میدل وا لماح هدیگلدل وا 5

 رکراک ندندل وا یرلم وز یسارحا اف دادی دهن ن ۳ ع رصل ەد دش تادد والو رونلوا ۱

 كندتفا بیقن نامه هلغلوا راکرد یفحهیلوا یسهدناف لددېتو فد وک جد هل وتدنو یدلوا ا

 نادوبف و ات ىلع جاح و اشاب قدم ہع دح وق رصد *یلاها و 8 رالهز ال و س رارز وا یکی کیدید رو

 ا رک هلا هنیفس جاقر اشا نادوبت دلعغت وا چ E یراکدعا فوخ ندن رب كنارز و یربغعنداٌشاب

 ندارما اد ولقاح وا واع a1 د وح ةا یرافدنل وا نعل ۳ ها هربف و ر ۳ یجدهتسک ردتعمر و

 قعا 2 ردراکرد یراکجددنا هرعصت ندکیلاع یر ەد رطق هلل رل وا یک ی رالاوز و رفتم و ریکلد

 ه كن دن راول رمد a کا رب رد ردمزال یو 2 رکا كناذرب رادتفالایو هد رهایادتا 3 د

 ات رب ندارزو یدنفا حالال اے هدک دید را ردا ۳ ندلوخدو لوص و هن اعل ا ه3 دل وا ۳ 1

 ریدتا دا رب 1 کو دا مزال ی هلن ا كطايمد E شاب ىلع م ظعا ردص و ییسع اوا نیبعت 4 ردنکسا 8

 هةل ندقدلوا یوق ود هعارف و ی تف و ,یاظن "ِ ررح لاونم ك ریش کا هدهساا

 یر لدسو تولیر سوک هدعاسم تر وص هن رال قسم تالیدعش داکمک جد یوم و مکح تالاسوب وتو

 ددرت لب هدنروص یدال وا رانتخا ارت دعیاعق ةا كنه ر روما بوم لوا نیبعت شام اتم نوجا

 ندنو و یرادصا کک هدیک سا وا ا م ردد وز ۰ صا یتجهل وا ت و هن رارزوا

 هلا مالعتسا نداشاب دجا را رح نالوا یماتفوف و هلا وحا كرا رط وا یاظن تاب سا لرصد هر ص

aریخت لب دعش تفک هاکلروک تسانم یاعاو زاح دا ندیدوت كتا و قحولوا مزال  

 لاسرا هس تا یدنل وا ر رګ DA اا هاشادجا ر زج ج ورش جم وار یردنل وا ب

 هداز اشا ےھاربا یلزوب غا نوح ا یلاسراو لیصح هلبتقو سس تاست و هر ناک هل وا

 e هنسهدمع هدنس هلی اقم ییروماعو تولوا نیعت مایه ه صم بناح کت کلر یابشاب 1

 فیلکت هیدنفا هادبع یتاک رنویلف هداز جهماغوط جد یتناماانب ریبک دسو ۰ یدنل وا .هیجوت 4

 یرا وس جدا | کک قردت وا دلاحا هروک دم تا دیس ه دهمع تودآ لوف دونما هدقدنلوا 5

 a زح رص ەو ها رح رج اد 0 ی و او ىدە یکلیح هلباقم

 چ دل رهاک هب یلاعبات هرکص نو نشه وا ن احا ةوالغ ید 7 نالوا ل ندنفاروا

 رک ولع نصا بضع شا هدنعح اه دو گشا ید وعع هلبدا ربا راذعا ضصعب واما ا تع نع

 4 یدنفا لبع یص واخ ندن وام ناود ناکحاوح تونل وا الجا و فن ه هطآ هحزو بععرد قرلوا

 یتنامادس تولب ۸ و یمدخ و قار وا لرصد و هارح رخ نال وا راد و یم تافوقوم

 یقردنل وا قالطا و وقع ید یدنفا هادبع دلا ی ود ہرکص یآ ترد حج وا یدلردنوک هرمصم هلناوتع

 . ردشلک هتداعسردهن



 ۱ ۹ ی E هب هب رصم روما 9

 هنماظذ كلرصم هحدقا هباتشاب لا رازح نالوا حا ربما و یسبلا و ماش ج ورشم لاوتمرب

 ةصالخ تا رب رڪ نالک نداشاب دچا اباوج هب هلع سا وا نال وا ی وا لاسرا و رب رک اد

  تاوذ راسو ولقاح وا و اما والع و هنلاوحا EE کو ا رج لرد دوس ورح هکردو ىسادۇد

2 ۱ 
 ءداشو ۳ هخیدنا اياد .ندنسودنک بولوا یماتفوق و هنناسشک و عاضوا لا هصحناد ی

 مزلاو هناپسا 2 0 131 ماظن 0 لع و یرلفدل وا ماتسو زر هلیفوخح رول وا روس هضم

 ۱ هت رزوا رسصم هروگذم تاکرادت هدریدمت یعیدنل وا عورش E احد نا را نو

 نالوا رومأم هنر رز وا بودا قوت یداحا ٌهتشر هلل ر رب بقعرد هلرب قیقح ارما ینغیدلوا
 با < بلجیصاصا لذارا راسو ناب رع هسرسک یرالقع ییراکج هلی ها هلباقًارظن هنلاح لرکسعرم
 تور باڪصا راسو كراج هج ږدقت یراقدل ما" e ندتمواقمو یرلتح هلوا برضو برح رشابم

 دا علت یرالو كج هدا دورو هرخذ هلا رارف هش رافرط دیعص كردا اب اا كراو

 هن رز وا رکسعرس هل ودح هتف هدننبب لاها قرهلوا الاب ود یسالغو طقت لرصم هدنروصوو
 ا دارا سرا ا اره اعر لاق اداس ندنعیدلوا لقح یراغا موه

 ۰۰ ا ا تولوا ةر نتیکلوا لالتخا كرما
 نذ نفح هلاق ا یرازوک هلرک اسع نالک هنلوا بالصتسا ندفارطا هدنتروص ماع ریغن هکنوح و
 ۲۳ هر اد رو تفت وم یرکسع ها کسع مش ا | نییعت هرصع هلغلوا رهاظ یروذح
 ا ا جاش هرکسع ولت روک ذم ماضنو یجهلک مزال قلوا بت

SIMEا هرووآ هو دو  
 ی EN هلرب هر حنا لاک الا ىلع یهراس تام و هرخذ هدقدل وا قتحص»

 . بلج كردا شزاو و تافتلا ناب رع نالوا ممقم هدیلا وخوا یک ییدتا تکرح ندهلهرو هزغ نوڪ ا

 ما هدیولاق هدنلا ایقشا قاط رب نالوا هدنمان ارعا یود رنک لقار یکرصمو یکودنا ےھا كیا نیمأتو

 رص یراعا ار قید وبيع تادا ا هدم هیها و راذعا و فالت او قرص هنیرلا وه و صیصخ هن راف یتالصاح و

 : تیغ راد 2 : رومام ه سصم ماظن هدنارب 9 نانل وا لاسرا دنف رط هحرک | تودا نازوس یلمح و

لا طرف نالوا هب هلع تل ود هده ساغ وب
 ۱ را هج و لراوشد راکو رس اتقا ییدوبعو با

 ا ا اا دیضق الا هتمتخ لابو و یلدلوا ده سهو
 0 ر مات لد اد را تباصا یسلرتسوک"

 هدلاح یشیدلوا قفوم هرصم ماظن یرغ ندنکج ها بهت ندع تلود هللا یرخا بلاطو
 ِ . هیجوت هنسهدبع یسیختقره كن رابصنم رصمو ادیصو ماش بويعا بلطم مصح هرصن تیالو
 TD یحملوا ها شاو تعاطا نموبرتم هسا رولپ روپ
  لاوز هلغلوا ریکلد لصالاق یلاها ندارماو ناباغ یراتبحم و ليم هنفرط یثان ندقلوا یطالتخا و

E HERید  



 باج هلا درع وو دع و كدا كنا ما نالوا ہد رصد ح راخ هکیدلاق تول وا ناب وح قد رللالعمصا و

 نالوا اع ثاژسم نر موبلا ہد رصد هلا ردیلد رییادت هل وتم و هنعید) وا نک یرتلاقساو ۳

 هل رمصمناباس هامرو هزع و یمیدنل و لا لۇسم ندهبهلا فاطلا یرادبعج قد رفت تالد ارا و اقشا

 قع وا تان را هد را نانل وا 1 ذ جد تام نالوا مزال هسصم تولوا عقاو هدند ودح یادشتا 1

 نلیصم هج رب دقت یعبدنل وا تصذ کک رر ندنفر ا هلا مالا ندنرلبحا ص هلټهح یکج هلک مزال

 وبشا یکیدتا درس بولوا شغل وا اہناو ضرع ندنفرط اشاب رازج یفجهلیاص شغل وا ےظنت قصن
 ê کرح هل مجولوا یر SE قلا طم هتل ود یالکو تاظحالم و قفاوم هلاح و تقو تارا 7 1

 كن راکسم مازلا هلتمح یدل وا قرفتم ناڪصا كنهلءرو هزغ طقف بونلوا بیسلت یا تمه

 ردایم هنهظنت كنءداموب ےحاءادا دعب ندنفیدلوا حاتحم هتقو یسلرب و كش رالدب هدب وئلآ ررب درب
 دی ولوغشم هلبا مح تراماو ماش تیالو كرازج ًارخؤم نکل ۰ یدنلوا رب رحت هنفرط یعجهلوا

 دیس هن ره یعدنفیدمهنل وا تراسح هکعا ملستاک ۱ یتلابا سصم دوخاب و یعدنسهظحالم یساوا
 دن رومام كناشاب نادوبق هلمحو ىج هلوا ناب هدر ز هلرظن قرص ندنتب رومام كنا هسیا یب ِ 5 7 ۰ ۰ م ۲ 2  371

 ۰ ردشلرپ و رارف "

 هک هلراتم هلوکو یتج زعو تب رومام هرصم ماظن كناشاب نسح یزاغ لری ازج اب رد نادوبق وب

 1 یاب راحم نالوا مقاو 2
۳ 

 رت a J ام ساز هدست یرافدل وا شعاصواو شم ر ندن رلن ذاح یلاها رد ا لاونمر

 هدقد) وا صسصع لخا د اشا اج ند وام یبلا و رم هدن رادتا ی رج یسهئس ویا ڭا . نالوا د

 دنم ودق كناشاب  نادوبق و یعحودن 1 ناب هدرز عقاول قو ا رشہلسم و نون 1 ا

 ٠ ردشملو ۱ نع ییودق هلببسح قلوا همدعم

 یشان نت ږہط كج ربم ید هس ول یا سصم اک E م حاج وات

 2 جا ما کلب ود رد ر رک هرم شیلا نر یر وا و جا
 یسیلاو ماش هجرکحا تویماغوا هب هندم نوا كمامر و ییداوع كنابرع كن نطصم نالوا

 شقا دیک ًاتیسقک هبهرونم هنو تورو هیخذو دازو ها هنسودنک دا دجا رازج یصاریماو

 ود رتدم رز و اما اک نەرە و ار 2 و س نک ] ا ںالوا ہد مه ددا

 تاقالم هلا .رازج جد هدن ر وصح كد 2 هکم افد رش هرک رب یتح بول وا سا مات 1

 لا عفا و نس ردە و لاح هکنوح جد یرات رطح فدرش هلکعا هداما قیاس رب ردن هدن راکدتا 5

 خد كب قیطصم هدکدید ردکناطاس ترضح نامرفو رها هرکص ندنآ هلبا رب رک هه يلع تلود ,
 سصم هلکعا تع نع هرمه» راد ه یخ وط ندغوط ۵ رکصتدک دنا ریه توزاب ضیعرب هل جوو

 لاحو ل ردآ بواوو داب رف 0 یرافدالک | قد د رلتح هل وا مورج ندشراب ز هرم ةهضص ور جاج

 لا تم نع هرمصح هلا لاټسا ا



 ج ۱۳ هک ناک هر ك نط هد تولوا لانصع هدنراقدل وا فقا و ك دارو ك مهارب ۳

 تب ور نیس هبساحم ۵ رکسندکدتا تاتعو 2 و ود لدا لیذر هدد ور و زاج و هدماش و ص ے د رابد

 ۰ رک علت جد ساح زور دنح هدننص

 ریدشا تشات ا E e هرلاضف فرط فرط هب رصد یا ما ا ندنو

 هلآ هلیسووو بوقیچ هرافرط یغاشآ هلیسهنام قعوط یییرط عاطق ضعب ایوک كب دارم هلیصوصخ
 غا هبارق یرلیغاط فرط فرط جد یرافا ڈک بودا قاقتسا ییسیلاهاو قارحا ییارف ضعب

 ۱۳۳ را ی ین هوا تمدح یردلوا هلصق هللا حرط ربوکریو دنیفب نالو
 اه لاها هدقدراو هدیشر هلتروصوب كب دارم ۰ رلیدلیا نالاتو امتب یی رالامو نازوس ینیراهدلب

 a تمدخ لایر كم شبو نییعت هبه ردنکسا د یتیر ندنرفشاک بودا حرط راوک رو حراخ ندلمحم

 یتسعا مده یرلاسیاکو AT لار كب زو ندیلاها جد نوحما ی د ودنک هلا عطق نسب رشابم

 Tan راج نالوا نداناع رو لاها و هب هب ردم کسا a فش هلکعا هسلن و ا

 ۰ رلیدلبا رارف 9 یرکا

 ید هداروا ی يعل داب هددبف ونه و هب ع لا نانع فطع هفرط قرش كن دارم « ۱ ندنو

 دروسک ت قرەلوا طاس 4 لاها ید قحاول و عابنا یعیدل وا شکار هدر صد ۰ یدلدا ارحا

 ی چ وک قرەلوا ادب هننف هدرصم هلغغلقاتا لاها تيان بویلاق ظ یرلکدعاو بویلیا هرداصم لارا

ام وسر شا هرات یراغشاک تک مهاربا جد ندق رطرب 1 ردٌشل رب دصاب لا لاح
 0 هلا e ت

 ۰ ردروطسم ال صفد هد رج زان مج هک هت ۳ ردراشماد وا ل

 3 ۳ را رب نت ات یی Oh a ولاا
 روذح صعب هدنراکد تا ساقلا کا لس هده ا ةت وس كن ا اا را ریاکنا

 ر
 ۳۳و ا ید ااو ۰ یدشمالروت هدعاسم ندهلغ تلود فرط هلیسهظحالم

 ا یچ هک اط هنکبدلر و صخر هراریکنا قا تولوا
 ۳۳۳ اما هال دوم او مپ رزرو كرو تروصر اکو ج
 ر یک هروهج تموکح و كرد لیخت یک یرلث وروم ٹال اب وک یرصم رابد ا بودا

 1 ِ کرک شب وس ندنسهدام تراصت یرافدل وا راکبلط لرزسنارف و هراشنسا یصوصخوب "ةیفخ ردلک
 ظ هسا رول وا قحنل وا ی قوس هن رارزوا ندنفرط هلع تلودو ینغج هلو هلضف یلیخ

 2 a تور ورارق 9 | رحا درو 5 ص وصح هل رب ۵ ا ید ا درسا ندول هسنار 9

 ۰ راشمر و تیر لیست ندنفر ط ا هدهاعم عولرب لّومم ییهدام دلم هلا

 جراخ ندنافاص» و "هدعاق هحرک | یرهدساف تافرصت والثمو رول هسذارف هدهناهاش كلام

 نک هده ردنکسا یتح بولوا یسهیضق یرلتاشام كنه رصم یارما یبس لصا كفلانفو هددسا

 3 هب هیفخ ضا غا لود و یا نیبعت فشاک ثاکب دارم مدقا ندنو دریا یمهفاط ن E نالوا

 ی هنماظن لرصم قثرا قرهلوا موزح هدهیلع تلود دزن عدل وا ینہ

EE U a 



 افت وات تا اس ی

 یارجا ندیهاشداب فرط تولوا نمهدنا لمح هن رایدعتو روج كن راراداوه و اما یساحتص و ال

 نیسج ماو هلر ترشابم ه هرم و هر تاکرادت لاح رد ءا هن رقدنل وب رظتنءهلزوک ترد ةا

 یفرصتم هردوقشاو یدل وا رومأم لالقتسالا هجو ىلع اشاب نسح یزاغ ابرد نادوبق هنسارجا و تیشعت

 . یدلروینامرف یرافلوا لاصیا و قاغا هواش قاع رد كنءهداب هاب یتیدلوا دیعتم كناشان دو "
e: 5هرباحاب هلبا اشا ناد ويو بول وا ا اشا یدبع و لاو هقر هرزوا كعا تکرح هرصم  

 را درک و E یوق لک
 هرزوا یتیرومآم یاضتقم ءان هنکیدلردنوک یلاعرما یناہن هنس ودنک هدنباب یا تکرح هنیرزوا ر ا

 یدبع كب روع یکب یریشع یللمو كب زوریف ناتلو هدیلاوخ وا هدک دتا ِ هنر رګ رکسع یخ 3

 قافتا لاحرد هل رولا هنراپلع ودنک هک میا الا ) بو وط یناوزادو اقا
 یتیرومآم كناشاب یدبع هوا لصاو هتلود عع یربخ یرلفدل وا شا هرصاخم ییهقر كرد

 كناشاب یدبع هددسا یدنلوا لاسرا هیلع یماوآ هحرکا ود رد بناح تبویلوا هدنرلتح 2 6

 توایریدتا ر رک یراوس رفن كس ندنفرط هداز ناچ ود رولک مزال 0 تدمر داش هلا هلناتو و

 كرادت یهروکحذم رکاسع بولوا اطعا قلناریم ربم 3 e س هو ادا ىر ەق ولع

 هکعا تکرح هلبریبدنو یر كناشاب نادوبقو تع نع هرصم بناج ًارب هللا مض هیراوس یکیدلیهدیا

 ثلود هکنوجورایدلوا روما کیک ندمفرا هک ندد افا لغو تا
 اتم یا و ر تایمرع یارشو او شام ات

 هيلع تلود نرومآم قرهیقلوا هلاعا یلکو زج هاما ندنفرط یلاها ندنفیدل وا مصص هنهگک

 راهمانتلاقسا .اباسخ هنخااشم ناب عو هنهوج وو اص و الع لرنصم هدننن یرلغا تکرح یافتالاب لا |

 قاذدرتو تاه ضم یک یی وا درا دص لاا یا او تلاش حک
 ۱ . یدلردنوک دیلع اوا ید هن را ودنک یواح :

 ینوک یحی وا كنشرش نابعش یسهنس زویکیا كبو تعرع هنا وا اشاب نادوبق هرزوا لاح و

 یراخروم رصف ضعب ن یلوص و تبفیک ۰ ردشمریو تشهد هرفرطل وا هلتلصاوم هه ردنکسا

 هکوبلاح بولک هتیفس كلکب رب هنناهل هبردنکسا هدنلئاوا فرش بجر هکردرلشعا ریرحم هلهجو و ۱

 هت عضعب یسلک كلک: زستقو هلو نکیا لکد یرلتداع قمقتچ هرشط لرلکلک لوا ندرمضح زور

 یاشاب دجا نالوا یسلاو هدج بولک نویلاق هعطق رب کید افا ۰ یدلوا ببس هنوکت تداوح

 نحط دایسکب لاحرد هدنلوص و هناي بولک كاکی ر و رخ هلا راخذ بقعردو < ى ا

 رومآمر ید اک و راتات رار داتا و ۰ یدلتشاب دغلاغوج ثداوح هدرصم هلغغ وا ترشابم

 كنق رادقلا ولم و راد هنگ و یالوط ندنشدت وا ا تو تا

 کت لاقو لبق هدنکا صم هلیرامرونک تاربرصت ما نیشلوا رادو لضخ ردق هنوحح زور
 هه ردنکسا هلبا نویامه یافت ود كناشاب نادوبق هدانا یغیدلوا لوغشم هلبا ثداوح وب قلخ كردا
 رتيعج هرصم ا هن رزوا كنو . یدلو عویش یتیدنلو اع ا ا
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 ی ۲۵۲ -

 اار ن دم ور راد 9 ی كشرش ناضمر نکیا هدکعا هرک اذم یسه وس كبلاطم تودا

 1 دره لوا هل صم یا ما لاح رد A5 را هلع سا وا و س4 وس كن ھم وق رم تلاطم تواک

  ندز بودا تاطح هباشاب ك داره ۵ توت ها | راک لیخ تاقاللاب هلا اشاب توعیح هب هع

EL 

 لددنک وص كناضمر ردقو ور هزس هقشب ندوب ردراو زکفح قمروص باسح ر زکلاب

 رز رشا تدوع یک یراکداک جد رنک هه ردنکسا و روک یزکیاسح هرکضو لرو تلهم هز
 . یشع كندرهل دتشرا زرب رو یشرب ندنل ود بلاطم هدهن و زروروک نکرادت چو هرص هل هسخو

 ` هب هفیط) كل ردا راهظا تع الم هنفرط ندنعدل وا تناخا نیل هلتتس کا كب ےھارا ا

 بولیزاب لاصضرع هعطق جوا هرزوا قلوا ندنفرط یلقاج واو احصو الع تیاهنو یدردشلو
 دایقنا ها ةَسرط هرکصندنو و یییرکدتا | عیجدو هب وت رز رشت لاعفا و هعقاو ملاظم كنارما ٠

 هد دره e ندنداعسرد راو ه هیلع تلود ییرب هلبا ل و حرد ییراکجهدبا لولس هتعاطا و
 لاسرا هاشاب دجا یسیلاو هدج نانلو هده TT ۱ e دو هباشاب نادوبق هرزوا كمربو تلهم

 هلد ورو اود هطایمدو هب هبردن کسا نداشاب دجا رازج یمادرف ۰ ریدر و رارق هرزوا كعا دقت و

  هدرصمكی دارم و كن ےھار ۱ ات دخل دا و E همان رب ذحت رب هرصم هدننع فی ون ییا ما

 هرکصذدندمو هلا هس یییرامتیچ ندرصم ردق هنوک جوا كن راځ وبلاق رتو كنراحت مور نانلو

 . هلبنابرع یدانه یکب نطصم هلکب نیجالو رایدلیا نالعا یتغجهنلوا لتق هسرونلوپ مکره ندرلنآ
 هلبا بالج یالع توقیح هب دعلق اه ی هوا كناضمرو ریدردنوک هنس هظفاح دیش ر قافتالاب

 اشا دمخ نکی لبا رب ییانوشخ ll رایدربدتا رر یرللاهضع روکذم

 ۱۱ ست تا و ز هدکضرع ماالیلس اب بوب وا یییرازیدو یکتا ردا عضاوتو للذت قوج كن

 . یلعا كب یجداشاب هدکدتنا اجر ود ملهدبا متن هرزوا هقیتع نیناوق یلاصم داحتالاب قترا هدتیا

  راراشخا جد کی یک ن کو كب دارم هلکعد قجهلوا دهعتمو 1 ےک هزس هدصوصخ و اما

 . یریمادجخ میش و ییسورعلا دجا حس ندالع هرزوا كعا لاح *هدافا ًاهافش هدعب یدد رول وا ا

 یروباشین نا ۱ یبیدنفا ےھاربا هلبا یدنفا لیعاصا ندیلقاحواو بیر رح د حشو ر

 ۱ ۰ رایدلیا لاسرا هباشاب نادوبق هلا ایاده عاونا یکی ناهس

 رم بو ام هرم و یدانه نابرع 9 تا E كناشاب نادویق
  یسلاها رود | انکو یدنل وا مارک ا هلبا سابلا رلتعلخ هنر ودنک ندنفرط اشاب نادوبق دا را تعاطا

 ۳ مرکم روتسد نب اشاب نادوپق هدقدرا و هه ردنکسا راحت نانلوا رکذ اما سس ااا ضرع جد

 9 ىدا هدعاسم هنلاسرا تلاع ع قج هنلوا مع دقت هب هيلع ِ تود ردض وفم کی هبرصم روما ٌهفاک

 هناشاب نادوبق یربخ یرلفدلوا هدندیق هلباقم هرصم یارما هلا دیعت و درط ندرصم یرایح ویلاق و

 ۱ a رادرب الل نویس هظفاع لدیشر لاحرد هاکشا ناهه یتریغو تیج قرع هدقدلوا لصاو
  هتسهظفاحص و طبض دلدبشر ك نیجال ندنفرط هب صم یاما داعش یدلبا لاسرا .

 1 ۷۳ ۱ 4 ردنکنا هلرکسع رادقمرب ییاشاب دجا يللا و .r بقعرد و یرخپ یراددل وا ام

 یدل هدہشز u هقان e باحمالاب ی یی را هننغس 3 لرو ی رم هنس هطفاح

E.و  
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 هدنرکدتا تاقالم هلا اشا ناوہق راواقاج واو الع رک ذلا فلاس نالوا شملردنوڪص ندرصم "
 هدانناو بونلوا راهلاکم ضعب راد هنس واسم كنارماو بودا ماتحا و مارک | هلیسهداب ز ا و

 ید یرقان وف كنا ما تولوا ندافعض و ارتف یسلاها صم مدنفا هر تردابم همالک یس ورع میش

 ادتا لا اکب مدنفا ولتک وش ارز كيقروف ندیشرپ اشا نادویف كحد ردطولح هلراهناح كنيلاها

E e٠ و ر اا تا  
 الا ءالمىلع هدره زا مداح بودیک مهزاب رایدلر وی هب یلاها اشا نادوبق رایدتارلاعد هاّشاب ناد وېق

 جد شاپ  رایدلیا کک هلا نایب یب د رفح هیمهل وا ردتفع اک و هدلاح ییدعش هدک دید گدا تئارف

 ۰ یدلیا هداعا هرصع از رعم<یتب دراودنک تودا لوبق رر

 هرادلبل| رج یهدفارطا توردزاب 0 هرزوا لاها ناسا هدنلوص و هدیشر ردن اشا نادوبق

 داتعم كلر و هبرشابم تمدخ ولتسلک هرانروت وک یرلرما هلو راتقول اف دلار هنابرع اش و

 ندنآ بودا عطق هب رتا تمدش شورغ شب نوا هرارشابم نروتوک یرایدلروب دعفدوب نکا
 ردتح هنلوا ارجا همام یتوناق نایلس ناطلتس هلعفر تایدعتو ملاظو ۰ یدتا غاسب یسفل | هدایز

 ناطلس یلاها هج رکا بودا رش دیلدع N یک ردقج هنلق تیاعر هتدناتحو لدع "هدعاق هلمح وره و

 رهراصب ندنرتقدل وا باس و رازبب ندنلط i قحنا یدبا زاب ینغیدلوا هن یماکحا كننوناق نایلس

 یلاها فک هلتروص و رایدا رازلت یت د رتجاس هن ندنررورس هدنراکدتشلا یی رازوس تلادع هل و

 را نمت یی رللا وز تعرس هلا فارحا نده رصم یارعا تولوا بدوا لئام هاشاب نادوبق

 دالوا هلکاروک بسانم قفلوا حرد هلو یتروص كن ر ندربیدلروب ناسلوا رکذ ۰ ریدلوا

 ۰ روئلوا دارا هدرز هلينیع یتروص یدلروب نالوا شاروب لاسرا هبیبح -

 4 ی روص یدلروم 9 1

 معلا ر زولا ه صح ناود و فد رشللاو لوبقلا بجاو |J في سا نامرفلا اده رد ص

 رک سعر اشا نسح یزاغ و زعلا انالوم لظ نم ىلع مولظملا مصانو ا ىلاع مرکلا روتسدلاو

 تربح دال وا بروا خاشم لا | ةيلعلا هر تداز و ةا هت دامس تدا ات روصتلا یرحلار دا

 روا نم (EAN طلا , مق وام را دسصل ناطلس J اال وم غلب دق دنا کف رعت هل فق و هوحد دیحاس 5

 لیگ است ااا و كى دامو كى او ۱ ند د) نا اذه تاس ا سالا دفاک و رععال :

 ماقالا عاقالو لا عفدلا ر ےک هروصتم ر ےکصا سعد دللا هدبآ الا ی ةر صح نم فد 1

 نایطلسلا ات الوم هسصح ند مهلع ی ارب ةروصنم sS م6 3 نبعل و i روت ارم ۰

 نامر هلا اذه مکلانررخ ناضمر راع سداسق دبشر ىلا م 1 ا نا الص و دق و هل ه ۵ ا 7

 ھا ولعت مکیلا هلوص و نی دنیا اشنا ك ر ورس نا روبګ ی یا | وعحرت و ات ولیاقت او

 اه دقو ةفلاملا ن ه رذطا 3 رذطا و 0

 وبشا ٌةبیبح دالوا ندنناود اشا نسح یزاغ ابرد نادوبف هکردو یسهجرت هصالخ كن



 قو روجو لظ هدنفح سا فک ارقق هدرصم رطق هکنوسلوا زکم ولعم ردششل وا رادصا یدلروی
 یناطلس عع لصاو یودیا یعابنا كران آ هلبا نید نئاخ یکیا مان كب دارمو كب ےھاربا یبس كنویو

 رینج وم نویامه طخ نالوا رداص ند رابرهمش فرط نوجا ماقتا ذخا ندرلنآ هلعفد یل نیغلوا

 ن هروصنم رکاسع هلرکسعرس ر هن زرزوا ځد ار و قدنلوا نییعت هللا هروصنم رکاسع ارګ

 رضاح هارو رازسو قدلوا لصاو هدیشر هدنسیتلا نوا كناضمر هدعب و هه ردنکسازپ هتشیا یدنل وا

 یا وبشا هزس هدننعض زکغا تدوع هزکیرانط و هدلاح زکعیدل وا رورسمو نون ةاقالملادعب هدول وا

 . زسهدلا بانتجاو رذخ ندتفلاخو داقعاو لع هدنلوص و كدلبا ریرح
 عفد هلا یدرفال هلبوا تیفیک و هدنراقدل وا فقاو هبرصم یارما ههحورتم تاص وصخ

 هه راخهلا نالعا ین راتفلاحم هدعب بودا تروشم هدنراس هلا ناعذا یتفیدلوا ندداوم كح هلب هنلوا

 . غوبشاب یکیدارمو بودا لیکشت ودرار هلمج و ینيدلوا روک ذم هدینربج راتو ۰ رایدتا منع

 هاشاب نادوبق هرکص ندکدتا عطق یلوب e نادوبق هلتکرح هئفرط هوف بویلیا بصذ

 هبه راح هسیا زعااغضا رکاو یسعا تدوع بولا هسیاه بلاطم نالوا رهاظهبا تب ۇر یاسح

 . قافتاهدن ران هرزوا كل ردنوکربخ هدنفابس کودا ترابع ندنو هتشيا ییامن لزوسو یعج هنا وامابق

 اخو یرباخد نالوا یرظوفح و رخدم قا بودا ثبشت هناکر ادنهللا شدالتلاک و رایدلیا

 یاهو ارتف هکسادوم» كاوف موقدنع موقبئاصم» بويل زوج وا یچرتلریاخذ هدرصم ندنراقدالشاپ

 ندکعا افخا و لقن هرالح ضوهب 9 د رلاب شا سافت ید ندفرطر و رایدل وا دیفتسم ندقل زوج واو

 2 ثاریا لاخ هن 0 نالوا هدمانارظن كن رلودنک یراهنایشالت» کر بویل وا یلاخ

 مفاد . یدلشاب هغغل وا هدهاشم نالذخ راثآ هدن راز و

 یا ما ید هدنشعمو یدقبح ندرصم بودا _ناععسا هرفو رکاسع كدام هلتروص و

 ا ها ها درو یا ۰ یدلیا تغ نع راز یرارادمات كنه صم
 ندنسیلاهاصم هان هنفیدلیاب هنګا قلخ یثداوح كراهمانتلادع یکیدشارشن كناشاب نادویق هدانناوب

 شاع طبض ینسهبصق هوقو شعا هبلع كدام تولوا ه را لوس ر قردیمهلوا بلقلانمط» ید

 میش هلیس هن اب هدیاعم كب مهار ایتبم هب هعلاطموب هنن و ا ندکعارشن هبذاک ثداوح یک

 فلت و عضاوت دا زكی هن کک هنب راهناح كلریدرد ج و كنيس ورع ج هدعب و كن ِ

 هظفا حو عنم ندرانکرح یک یک كلا ثادحا هنف هنوکر و قغالقایا ییلاها هرکص ندنرابظا
 :Ex ۲ ۰ یدلیا هیص وت یني رانا

 غا فقوت هددیشر ًاراضشا هندورو 1 e كج هلک ندەرف اشا نادوبق هدف رط ورب

 ٠  ندهسصمیاما هرزوا یکيدتا رب رحت كفصاو هکهلوش بولوا شکعنم هد رنک یا  ز

 بودا عج هن راشاب ید یناب غ ماطر و بوقیچ ندرصم هلباتام# و رک اسعولتیلک یسهناد زوقط
 تقو هنسلک كنه ر رکاسع قترا هلکلر و رخ هاشاب نادوبق یراقدلوا هدنرکف قعصاب یدیشر

 3 2 رکسع تفئاوط راسو یراوح رفنكس و یی رغم رفنكي یدل وا شعب رب رگ اددحم نامه بوبلاق

EE E EES. 



 دو مو O SEE اش نا

Ta ۲ ۳ نو 

 هناجر هدا J نطضصم هلاك نیجالەلر تک ر ح هناصع یوس و روس كش ۳ ناضم

 كنج رادقرب 9 ندک دا ترشانم دعم ردعاب هرج و۵اک و موش دن . را ود را عقا و هد رق ی هبصق :

 لردبا هلاوح هن رارزوا ودنک هلبا طبض یب راپ وط بوریک هنب راګاو بوقیچ هلحاس هلرکسعروا
 كا ع ك کش هاب اب هدک دنا عاما كب دارم ناروط هد ورک ی ا ناشد رب ین .راتعچت

 كه راح ردق E لا شل هدک دن | موحش ۷0 . رز وا اشا نادوبف بواک هلارورغو رک اکو ۱

 و قد راتام#* هلا اقا هل وا نازو هندناح اشا نادوف رفظ وزوف سن مالا ةبقام تولوا

 یرلنایلوا نکم یلقن بودا مانتغا یهاشداب رکاسع یی راایشا سئافن هلل رام لوا روبح هرارف بودا
 a4 راع لع اشا نادوبف ه دعد ه ردشف وا الا هن وص یرلد وط دعطق کس یدن وانفاو قارحا

 رعظم و بلاغ هرکضندکد رب و ماکڪتسا توعار تام و رکسع رادقمرب هنس دبصق هوق نالوا تی رو

 عم هن 4 رصد رکا ۵ رکص تعاس ترد نده راحت و ۰ ردشللا تدوعهدشر ا ین لو

 ۵ . رارز وا هلق رط ورو و هلی اعم اطلس EE هك راکدتا م وه هلا هناح و دم تکرح بودا

 ۰ رد رخ کج ور بول وا مزد ەدلاح انفك یجدهرک و را ول مصم هیت

 ی وطهر صم كر هیمهدنا تبعج 93 9 قتراو توشود تبشحت و فوخ هنگا | سا ۵ رکصتدنو 3

 هد رد ه دن رق دقبح هنس هلکسا قالو راح ورح ضعب ند راک ولع تودنا ر هلا هب د رفق تعجر

 هنس هبعاد تك اطرص یی راوبق هعلق تب ےھارا هبلع ۳ ۰ ید دن ر رب لاها بولاغوچ وکتفک

 الع و ییضاق توشسا هنس وک ت هد ورغ تقو اشا یاوار ز ۰ یدمهل وا ردتعم هدهسلآ یدش ود ِ 3

 ترغ دیک وا یرکب ج یتح ۰ یدا شللق هن را یرلیضعب طقفو شعا توعد جد یاشمو

 . یدیشلوا ح ودم كب هدندنع كناشاب ندنغیدل وا شءهلحابص رار هلااشاب هدنسویف "

 دنسوبف بغ نام اشا و بواک ه هعلق یلقاحواو حا شم وال موا یلع هدقدلوا حایص ت
 یلاها فانصا هلکمردتا ادنود رانوساک هنتلا قاعتس رلنلوا عبطم ههاشداب و ههللا بوکید قاس

 بواک 4 وبق هلا ناما بلط ځد یسیلیخرب ندارما یدلوط هلباسان نادیمارقو هلیمر لر هلک حوف حوف
 هرزوا كلک هن هداضتقا نبح اشاب یلاو هدقدلوا ماشخا یدرونلآ هب هعلق زىسحالس كرەل رپ وناما

 هاشاب ناد وق هلا نا یلاح عقاو نامهاشاب لاو هن رز و اثالاح و یدر و نذا E ر ولر ك 5 و
 . نالوا هدنئیعم اشاب اد وگو ۳ ۰ یدلبا اعدتسا و راطخا ا م مدقا رو تورد

 هربصم بناج رهه زو ینانکاو فارطا و تکرح نددیشر هللا الما هّنافس یهروصتم رکاسع
 توق بسا دن یرلبک> تاکب دار هلا کت ها را یقاط رر كنا ما هدانئاو . یدیشلیا تع ع ی ۱

 ندو هاب رک هننادیم هلیعر لرهردتا ادنرالالد هدرقافوس ود ردلاطب یمکح كناشاب قترا ۰ یدلیا 5
 . رایدلشاب هغلوا ردکم یلاها تبوشود قلانف هنگ قلخ 2

 C3 ر : هر تر ,N در مر ۷ 9 و هک ها را توت ی هتل هر هم و یا



 ِِ هک ۲ -
 عا هراع یضرغ كکب مهاربا هک یدا و توادع بیس ۰ ریدشراب بوشولوب هداروا كرلک
 ی هسلصتره هلردا اا هلا شا نادوبق و قر هروطهدرب رب هکلیوط هکلب و بویلوا

 كن دارم نکل ۰ یداو جد چک یأر بولوا ترابع ندکمردتا تدوع بوروت هجرساغوغ

 یکرحو ۰ یدلبا € فرط ه راح تویعا لاثتما کو كرد ردتواخرو نيج نيع تروص و

 هکانقو . یدلوا مچ ییشرب هتشب ندقلناشب رب و تعزه هرکصندنس هعاضا ایشاو لام هج وب

 TIDE ید یراتعاج بل كنسیکیا هسیا رایدشراب كب دارم هک ها را

 . تاناوبح نالوا شف وا كرادتو هست نوما مح ريم هلیصوصخ و یلاهب و لاجو ایشاو لاوما

 كج هک هریخذو یی رلو وص نوجمآ قییطت یرصعو ۰ ریدلشاپ ا ترافو به ینامزاولو

 هلا اشا لاو ۰ ردرلشعا رادتا هاو تراغ یرالحم راسو قالو هدعب بودا دنو دس یرارپ
 ۳۱۲ ارت نم رقم ههح و 1 تولوا ن دا ير ندیم ناکوا
 لوا هتشيا ۰ ید نوک یرلکدتا موه هلتدش هدابز لا هرصم بولوا هقرف هقرف ایقشا هک یو

 هرالع كسکو و هرهرانم بولوا نون سان هلغلو ع ويش یربخ یوصو كناشاب نادوبق نوک

 ۰ یدشافرزوک بولوا دنشمو دتع یرراظتاو بویعهروک یشرب هدهسیا رلیدتا رظن هلن قرهقیح

 ۳ ۰ اب هدف شا هفلوا لا ید نددعلقو هلا ل وط ندقازوآ یشوا یدنکا ۱

 نفس هعطق دنچ هدنراکدتا رظن بوقیج هرالحع عفو هر هرانم هن لاحرد قروهلوا رىشېتسمو

 هکیدل وا ادب رورسو حرف ردقوا هدنجما سان هدنرکدروک یتکیدلک بيرق هنلحاس قالو نوامه
 عورش هغ اب سیم هدقالو هعدقا ارعا نالوا هدشاب و كب دارم هحرک او . یدک دن رب رپ قلخ

 لاحرد قحلوا تشهد زادنا رکنل هد وک نواه یاشود ندعا لاکا زونه قحا یدبا راثغا

 بیات | ما نی ام ۰ رایدل وا روبح هکعا رارق هدلح مان بهذلا ةر زج هلا رارف ندارم

 هدقدنل وا تئارق هدنروضح كناشاب لاو ۰ یدا راشهردنوک تاریرح ه هعلق راد هنراقدل وا عیطمو

 ۰ یدیشلزاب باوج اقیلعت هنبروضح كناشاب نادویق بود ردهوت ی زر هنو هللا ناحس

 ها رلیوط هنمودق بولوا لصاو سا ال و هدنامر هست دهک ها .نادوش
 هداغ ود مک لوا ۱۳2۳ نارد ۰ رد وا نر سان ےک شک نامز «یدهم اإ

 اشا یلاو ۰ یدلیا لوزن هنغانوق تلکب ےهارباو لوخد هرصم هلبا الاو یالا یسادرف ل
 ٠ بولوا شرمطع سانو ۰ یدلغاط هن رهناخ رلنل وا نصحم هده علق بودیک هارس یکهدهعلق جد

 . رخ هباشاب نادوبق یتیرارارف یوط وراقو كنهرمصم یارماو ۰ یدشلرپ هنب رپ ولر سکره
 یبکتتسم كنارما هلکعا رومأم هبیقعت یتغوبشاپ خنلرف هایسهنیفس نلرو هعطق شب نوا هدنراکدرب و

 ۰ ردرلشعا هداعا هرصم هلا طبض یتسهعطق نوا تبوشش هنراعرج تام و ها نما

 هک تاعوقو نالک هروهظ كدهنت وع ندنلوخد هرصم كناشاب نادوق

 5 هدفا رطا هدن ول وا د ورطم ندرص» وریندندمرب قالاس لاونمرب هدنل وحد ه رمصم شاپ نادوبق



 یرالک هرمصم مدقا نآرب تکی نسح یوادج هلا كب لیعاسا نالوا «دکشا راذک و -

 ییرکب مس هلا تادابس میس ر نوڪ رو ۰ :یدرد و تار ره هک رود
 تاسنطلت یتسهلج و ناود بيتر هلا راضحاو بلج یهدلب هوجو راسو سالک رهزا عماج

 هلیقاسفنا هلج تلیدع بودا تروشم نمحا حرط هرکص ندکدتا ناداشو تفللم هلبا هنار زو

 هما رها رفن لآ هقشب ندرلنآ بولوا دوعوم هکب نسح هلا كب لیعاسما قلج رم و قلرادزفد

 قیرط هلتنناحم ندنراراومهان كلم كناتشا دعب اتو را سالا راتعلخ هراناک مزال ند ولقاح واو

 ۰ یدلیا افا وارچا ینتاہبا ا | تکرح هرز وا یرلعدق ن دعراعف جد ولقاح وا و تمزالم ریتتس ۳

 هسک زو ید یتکرحو یغیدلاق نوک یکانوا | هنتکرح نامز هدقدنل وا نا رد سەدام قلج ريم هدمب

 هرخ الاب تولوا حال تربح هباروش لها هلا دقنو تقر نادتفوو قق“ یکودا حات هب هب سصم 1

 هش یزاول ا رد قرەنل وا هنادتسا ندراګ ی لم غلیم هلت افکو دنمعت كاا نادویق

 فالتا هدوهب و رار یدعو دوج و بولوا ندهندحم تارانتعا لصا نع E 4  یدنلق ۰

 ::یدنلوا تب وصت را کلان یا رب بک هوا یا E ندا

 E بول وا م عصم و دوع وم هک نسح یوادح هلک لیعاعما تا قلرادزفد هکنوجو 3

 موبلا و یراعا نام دود هم E هذ رادو رو كرا 1 ی یرلبصت كنا ا

 یتیدلوا ن ا ر کک شوا لارا یریک ےن رو 2 نا اره راب رارف 8

 یرلعا راد تربت ۲ نکل یدنلو | ر رح هنن رلودنک یراطبا مادقاو یعس هن رااصبتسا و هلازا هدلاح -

 د سهنووما دعو لج قرانلوا هاا ترت لغ نیت نام لس ی
 هنجارخا هلرصم ل نیزسکمک یتقو هیجوتلاب هکب ا تراماو شفلوا ع هی 2

 نالوا هدنحا بوجا ین کک كنا را ضعب هقرفر ندب زدسع هدلاا ور زور شش و

 سصع نوجا یراهب را و لاحرد هدقدنل وا رابخا هاا نادوبق یرافدلو وق ه ها یابش

 بوهنم لام هدنرالا هدقدتبح هقاقوس بون جد یسودنک ه کیش دک لاسرا عا a ر

 هلا تع زع هنسهناخ كن ٠ چ او تراب ز ی ناسح دهشم هدعب بودا لتق یرفن قلا نانلوپ

 ربو یتی رلهناخ كاما ندبآ رارف ریاسو كکب : مهاراو شا تدوع هرکصتدتیحاصم ردق تعاشر

 میش دصک یراقدنل دنل وا توعد هب هعلق اشمو اک هلهج و یعیدنلوا ناب هدالاب هکنوج ۰ ردشم ردتآ ِ

 اشا نسح قرەلوا ظوظح ندنسودنک د اشا یلا و ندنکیدلههک هددعلق رار هلا اشا لاو یرکب

 یلاثما هلا فیمشت هنسهناخ هرک و جد وا هلکعا هيض ونو هدافا یتفادص كن و حس هدکد اک هربصم

 هرکصندنو ۰ ردروطسم هده رصم ع راوت ضعب یغیدلوا شعریو زاشماو صاصتخا هنس وډنک هدننم
 ردراذهل وا فی و و دات جدران آ هلن رانا بصغ و ذخا اشا ندرلناکد ضعب ید یزارب ندر us ك

 یر ره و بولیاب دنا سصم هب رکسع E هجو یعیدل وا ندن را دهبق دم دق تاداع كرا ۱

 یکنوک لوا بوروتوا ردق هماشخاو بوریک هنناکد كن رب ندناعصا تعنص لوا هسبا هدتعنص هن

 ندنغیدل وا تعد رب یرلکدمروک كن لاها رصد هدن راقد وا كن رمش هنعتم وا تاک تن



 رود و ندا راسنع ی غاسی تکرشو لاحرد هلب راغا تیاکش

 اا نادویق هب مصم لاها هلروص و ۰ یدنل وا نالعا یصروتک 4 یلاوو ک اح تولآو یسعا

 ۳ دات E یرلکدکح هدنتف و ارا بول وا رو نونع EEE عضو

 ین یعوتکم ۳ كکي ا قا . به ۳ 1 ندرا رک یهامد ا للا

 تل وا o رش ا E یایشاو یهو هب راج

 4 تل 2

 نا یا ۱ وط

 ۰ " هدقدنل وا هداقا هناشاب نادوق ندتفرط هل رصد یالع جد سه وا مر كص وصخ و هس اد ۇم

 ۱ وا یتالاح زادک لمح دن وب یرلقدلوا شمکج هدنتق و ارعاو ندنرلعا هلخادم هب هدام ره هل و

 هلا راربغا راهشا كردیمر وزو حج تک اد یخ تولیعیص اح ندنرلطا رادتا دتاکش هدص وصخ رھ

 E ودکت

 دون راو هر تابلترت را روهظ رار eT زوثه هدکدلک ه هجردو تیلصم

  ندنس هدهع كنديسج اغرب هل و هلب رکسع اغود زکلای اشاب نادوبق نی زسقلاق تجاح هنن کر

 . ورندنامزرب یراصن لود هکنوج و شمردتادبق یرک هتل هداعقراخ هن هنتشذکر س همانا هلکلک
 . - داتتعا ود ردزحام ندر Kas تتر و قوس ا N بودا هع هلرعما لر تبم یهبلع تلود

ESهیقیتح تایح نکا كنهللع تلود هلکهروتک هدوجو یدعسج تاموقوو هلتمه یدا ن کیا  

 3 ۰ یدل وا" شمزسوک ه هیبنجا راظنا یغیدل وا یسهحگ تردق و

 8 روکشعو رورع هدهناک و لم درب ییعدخ كناشاب ناد وبق هدقدل وا لاو هن داعس رد هراس رابخا و

 : تلخ ۱ خ و راکروک جد دكر ومام او هیلس تاش رشت 4 . ودنک هلدتطاسو یا و قرلوا

 لولح BE قة -یرارارف كنه رصم یارما ررح لاونمر و ۰ یدلروی لاسراو ناسحا
 ها دیلاسرا یرلقدل وا سن شمامردن وک هتل وذ ر رد ورد دهنس دنح و یخ ورق كم رب هعطاقم نالوا

 کا ییئافس نالوا هد وا تا هدعرد و هدزنعص ییظنت كا تاتو 4 زج تبابحو للسمع

 تاصوسخ هلتیعت دننآر و مما كنا شاپ نادوبق یدنفا هللا ضيف قبسا باتکلاسئر نالوا رومأم

 ع نعت ید تتار E شاب هنتیعم و زومآم هرصم تناح هرزوا كلا تب ۇر ییدموقرم
 ۰ یدنل وا لاسرا و

 نانک مزال راد هبهبرصع لاوحاو ےظنت یتسهبرفس مزاولو جیاوح كناشاب یدبع یکک

 مارا و یسیلاو ماش هیدقا ییضوصخ یسل وا م اعا ہر صد هلرب میهفتو نیقلت هبودنک یتاصوصخ

 ۱ E بواک تار رګ هتداعسرد جد ایا هداننا ول یدیششوا رر هب اشا دجا رازح نالوا

 تا | شعانوط 9 دل رثز هعطق نوا و رطاق راطف جاقرب هب ودنک ےظنتلا دعب یسه رورط مزاو ] -

AE 4 E 3 ۲ 93 -#اد فا ۹  



 راح ود بویم هلوا لصاو هبودنک هلبتقو هنب رخ نال وا شاه تب نا هتشب ندکدر

 یکیدربو هت | هسیک ىللا هدننعص لیهست نیتحصم لاحرد قیقحلا یتهدا وا بآ رو هعاصم

 و یا و بناج مزع هللا حاج "هلفاق ید یسودنک هدنآ یغنیدنلا یسهقرآ تنهدام وو
 نیسح هدنفح یتش وبشا نالوا عقاو هدلاح وب نکیا حاتش ههربثک فراصم قلج رع بولوا شا
 ۰ ردشعا توعد یب :رفآو

 هرصم هلا هرب رکاسع جد اشاب شیورد واتشاب یدیع هده رع تسودعقلا یه ندا زو کا ٩

 AE ۰ رایدلیا تا ا بولوا لصاو

 نادزارو تاون راو اا ا اک اشاب نادرو دلتا یافس راد ر هداناو

 ۰ .ردشفا وا لاسرا هناصع یوس هرزوا قلوا نواعم هرلنآ ید هقرفرپ رکید
 تیعج لوب رب ِِ راد هن را هکاحم ك راحت هل | اشاب دری نک یسیلا و رسصم دلال وو

 ماتم اق و دلبلا جشس و كب مهاربا نکیا هده ردنکسا اشاب دج هنس نک هکردهلهجو و یلیصفت ردشاوا ۱

 9 لار كب رد قرد ندراح هرزوا قلوا تو هنا سج كناشاب هدلاح یعیدل وا لاو 4

 ذرط تسوا اشاب هدنرکدربو اکا ځد یرادقم نالوا قاب هدنتمذ راحت ا اشا بولا ۰
 0 ود زر رو فر وا هدنوساک نمرایک لرهبمهدنا هدافا لاح تقیقح هسا راحت بودیا هبلاطم

 ندنفوخ كاکب ےھارپ | هدکدتسا ییهقآ هلا راضحا یراح اشاب هلکلک روت دنا را

 تداعب مهاربا هدن راکذلک هکب مهارا قرهریدشواص هلا و تویمهیلپوس یلاح تتیقح هن

 ندفرطرب و كرهد كيا 9 ,u كردنا رادنهادمو هفطالم هراک هرزوا یوا ى يهم دق

 : رتفو هلتروص وو بواو ربش* و ددرنم راکت هدلاح و قرهردشتیص یراح ¿ نوجا دنا ااشا ید

 د اا رایدلروک وو شک هرض اعا نادوبف ها رارف كب مهار ی بوک

 روک ذم غلبم هسیدل وا نیم ید اشا یلاو و قلاتر وا کاتو یدا لاا ن

 هکیدتا ما ع بولک هبضع اشاب لا هدانا یلاح تتیتح درد ی راک نو

 هباشاب نادوبق ید راک هلکع د مسا "الماک یمداوع هتبلا نت رم مزال یسازوا 6: ا

 یروک ذمخلبم هک مهاربا عفارلا یدل هد دم هلکعا ما ییرغ وا راجع رج 2 د راکدشا سم و

 خروم هلی رات یسیکیا نوا كنابعش هدنغلماقمقاق كنا و روهع هاب رهم اےک میها ربا نیبم ییراکذدرو

 قلماتمناق هکب میها را ربا نده ردنکسا اشا هکنوح 9 ایدل ندالبع تیک هدنرکدتا زارا كتم :

 یلعف كلبك و ندنفیدل وا یلیکو كن كنآ :لدهیعنلک اشاب كب مهارا هدنروصوب بولوا شزاب یسیدلروب
 یا هبلاطم ندکب مهارا یتیولطم قرهیلوا قح هباوعد ندراج كناشاب نیفلوا یک لیصا ید

 ید یدنفا اح هلبرلعد ردولطم رب یدامو یعهر بویلوا یعرش قح ربو هکیدلاق رولکمزال ۱
 ۰ ردشمردنوک هاشاب بوزاب یمالعا هلهجو و

 هدنننک یرللک هرصم هچرکا تولک هن رفرط هجرج كب نسح یوادج هلکب لیععما هدانا وو

 بوتلو هدفرط وراقو هلبرتیعج نیکدهیحندبا دورو نویامه یودرا هدهسیا شاردنوک ما هعفد چاق
 ۰ ردراشمردنوک مدآ هیاشاب نادوبق هدننع ناذیتسا یصوصخ یرالوا هدندیق هظفاحم ییلاولوا



 . لیعاسا و وات را تا هلا نویامه یودرا اشا یدبع هرکص ندنو

 E ۰ ردراشلوا تعرع ؛یهتم هنرزوا تاصع بوشولوب جد هلبا كب

 بول وا ناش رپ نی ر لا هللا ةمکګ هلبا عوقو ه راح رب هدنن ابقشا هلب رکسع اغ ود هدلالخ وب
 یر یتددلوا شلکچ هریک ید نالا رکسعو هننرازداح اما بویلوا مولعم بولخم و بلاغو

 ۱۳۱ در هلوتاسا مد ورون سس لوا قابار یسودنک هکنوچ هدقدلوا لصاو هباشاب نادوبق

 رط أما هنرزوا كنو ۰ رریلتیص یناح ندنعح هباز وا نی صم هللروص و تولوا هدنلما

 ا اا وا یدلوا بولک توتکمر هاشاب یدک
 ا هسیا ارا باطخ ود یصاعو ماظو لرمشمو رفاک هز زس ی

 ندرعز زجورخ ندرصمو زاکد قشو یصاع ردزشیعا تراز ید یهلا تببو رد
 هڪ ردیف ا ل هکلب تونلوا ا ندرمهدقزوف کک
 : ود نوسلگ ود ناق هد ولیصاب و دنا ی صا هلا حورڅ ندرصم

 کیدا را زس قدقارب هناطلس ضرع یرمربلایع و كدا زب وج یکعا حالس ریهشت هزسو

 > ورف ریار هل ردالوا یزمراهبراح و زکیدتا شش رم رضصو تداع یزمرللام ۰ یدلاق
 و در ید هدب یی کی راکدتا و رد راشیا ا اا هدر و شلو وا هدرابد یعنق رانو زکیدلبا

 هفاخ یر هلا ۱ زکسرنسا كنا حارخاو درط ندندالب كهللا یزب بوردنوک رکسع جد

 و یراتعاعش كن هب سصم رک اسع هکیدلاق د ر تبلغ ةلبلق هدف نم %E زکسرودا 1
 م

 راتا رپ رک اا ضقانم هدننرروص EU هاکو تع الم هک ی كن و ردکعا د ادرساو صالعسا

 2 ۳ 2 ۰ ردشهرب و ب اوج هلا حرج و در قد رم مالک اشاب یدبع 2

 7 - هایقشا و تک ۰ 2 یک وا | كنمرح یسهنسرب رول یکیا کی

ه برج ا اب موحش هبهاوز 0 نالوا ی رابع بط
 0 نو 1 و اما ا

 CS جاوم رګ جد یقاط واناڅع ندفرطور هدنعوقو ه رار هناصح تیاف قرهنلوا لاعا

 . ید فرط یکیا یتتلاسب و تعاص نالک هرومظ كناشاب یدبع هدهرص یراکدلیا موج هنن رزوا
 تالت ولتسک ندایقشا هلتروصو ۰ ردروک ذم هدیتربح جرات ود یدا رشعا قیدصت و رکد

 a ج ندنعان تور ندنغآ نوشروفرب تاک: لیعاعا جد ندف 9 هددسلا شلوبعوق و

 0 ندنهدل وا شلوا دیهش یرهدازردارب كناشاب یدبعو شغ !ه اب لا ج ندنعان ید كن نسحو

 هرصم ید یهاشداب رکاتسع و هب هجرج یقاط ایقشا قرهیلوا ری هلیال بولغمو بلاع 2

 ۲ ادارو ا ندنفرظ ابتشا یسایشا ضعب ځد كناشاب یدبع هدهرصوب و شهکچ یضوط

 نادوبق كل رداک هرصم لاحرد بون هب هح 7 2 یتیدلوا ح ورح ح ورشم لاونمرپ كى لیعاعسا

 3 . بویمهروط قوچ ندنفیدلوا حور ا یدیا و یتاقالم ی ادا او شرور دا اشاب



O ی ی ESE A یا ی هر SP 

 نالوا زادوفد یسلوک هرزوا غا تاوادع هسولک یردلوا اا تست
 ندا توک هرصق هد یدل را كن لیعاعسا کرو رب متد دنا

E ۱یتح بودا نوک ثداوح دنا رصم ود شلزو ودرا ندنکیدلب عدل وا هن هد هکر عم  

 ك نسخ ۰ ردشمرفو ما نوجا ىلج هلرکیص ید رظکسا زد شال ید شا ناو
 ۰ ریدلک هرصم كردا بیقعل ییرب رب جد ا اشا یدبع هدعب کا

RKدلرک و هح وفن رک وارو هددسلا شک مزال ترا رج هنن رزوا تب هن هرکیص ندنو  

 بودا ناود اشاب ن نادوبق ندشدل وا لاکر جد هیلام ةقاضد بولوا عقاو تافلت لبح دیتا

 هدعب ۰ یدلیا سالا راتعاخ د هنسیکیا لبا بصف م و دلی یکب لیعاعما :

 سکر ھو تالوا هدامآ هه راح هلبا ایقشاو كلب کوی كزک هلج یکی لیعاعما اباطخ ها اما 4

 برح لصت زسفرصم یسیضعب ندبن راکا هدک دید ۰ ردیلعا ی تمدح او اد را ی

 سکره اشا نادوبق هلکعد یمرولوا ه راحت زس رانو ۰ ردمزال ِ مدخو عابنا هناسنا رو 3

 سلح هللا لاحو بود نوسلیا یاراکادف هن غوا یتلود هلبا ےسقت هنوک یکیا نکج هب كلنوکر
 لام یراقدلوا شا راخدا و بوروتک 4 وزاب ن رات وقرا و یهورک ایقشا ًابقاعتم ۰ یدلغا ا

 رکاسع ولنساک بودا عل زو هرلب رعم و ی ندا زاذک و و یرسرس و هنابرع فالحا یاوارف 2 :

 هدکدلر ورخ یعیدل وا شک یرغوط هش وس نب یراشیطا همدم هرزوا كنا موجه هرصم هلکرادت 3
 یا و سو تورو هتسدعان طلا رد ها تورا ناقص و لر

 ۰ یدنلوا تردابم هت وتو ماکعسا بونلوا لقن راپ وط لیخر و ترشابم هن رفح
 کا و میهارب ا بودا نآوید هلسعج یتکلع نایعاو اما اشاپ نادوبق ِِ

 . لح كناشاپ یدبع هلبا حص بلط یسادوم ٌيصالخ ۰ یدلیا تأرق ینارب رحت نالک ند ذرت 6
 یدبع بول وا ترابع ندنسهداف یراکجهدیادر اما سافا نالوا شخ وا تراغو بهذ هدنکرعم

 لصن ندزب یایشاو راثآ ید كن نسح هدکدید نسریده نس هدص وصخ و هکن نسح ل اشا

 ۰ یدد ردو عاوج هد سا اشا یدع هلکم د ا رحلت ندا دز هسا رایدلآ هلهاق ا

 ناماو ملص یرادوصقم رکا هکهل وش ۰ یدلرپ و رارق هغمزاب باوجر هرنآ هرکص ندنو
 تك دارم و ك ےھارا ES لوش ۰ رول وا هدعاسسم را یلوبق كن راه و و 2

 ملقا دعب بودبا لیصحت ناماو وفع ندناطاس فرط هرنآ ید اشاب نادوبقو بولک هارو

 بصنمرر هدنروص كحوهلس هننک هل رلعابا و دال وا هن زور هسا رازسا سەر ادعام ندرصم -

 ندیهاشدان رک اتسعو رتوشا تماقا بول هضم هسا زسا کا ا راس اما ها
 تساقا هداروا بوشلوا نیبعت لح رر هدنرلفرط دیعص هران آ ةا زسا رکاو روا د ودعم ۱

  راتوسل وا رضاح هب هبراحت الاو رهیلیا -

 هدکدتا هدافا یتیفیک بودیک هفرطل وا یدنفا دم و كناشاب نادوبق هلا تار رګ وب 0

 9 ىزغطو اما زرا دابقنا لاثتما ا د ادام ندنسدام قق ند



 0 لر هکب نسح هلبا كل لیعاعسا نالوا زمرلتعثد یزمدالب نالک هزججوک لصاو ۰ رولک جوک هزب .
 تی و هل مج وو تا ردو ید بپس هزمکلکعا ماف و لصا بول وا ی وداع ثكعا

 5 . هبلغرنآ ر کا مدیا هب راح زکیغارب دل زمرانشد ز کلات ِِ ِِ دیو رو طبع هسرف وا لوبق

 ۱ 11 ا وفع رک شود را هدار راو سا كسردا | هيلع نر ۰ رارول وا ق ےس دن راما هس راردنا

 3 ۲ ار ا

 ê هل رادوخ لقع كران ل هکیدد هک لع رادزفد اشا نادوبق هدنرکدلیا و دز درو بود

 .هسرا رد تعاطا ھه یھاشدا یا مداک هنماظن ت كنسارو هرزوا یاعهاود هک مدک هکمروک شا

 ا وفع هدقدل زاب تاربرک هنرودنک هلتروص و هنو یرالاب و هسرازعا ESE ا اف

 1 تکرح ی وط هرافرط ورب توردنوک رخ ود هزاب ه زسا هرکص 9 ا لوبق رص دليا

 ا راد اما راد كنءریجو بولب روک رکسع یلیخ هفرط وشراق جد ندفرطوب رایدلشاب هک
 ا ۰ یدلرو مان ماکتشسا تولیردتا رفح سزمو قدنخ

 5 یسیلاو رکپ رابد هلا NS رصم اشاب دمع نکن هدنرخا وا یسهنس زویکیا

 تارک ندنداعس رد هدلالخ و راد هنفیدنل وا هیجوت هنسهدمع اشا یدبع یکک لابا رصم قرەنل وا

 كناشانادوبق هلا عانتما ن ندقمتیچ .هب هعلق هاب ال هرز ما هدط دار اشا یدبع قحا بولوا شک

 E ندادعا دوخابو مرول وای ردلکد كر هوك تارادو هدد هدلاحو بودیک های

 ِ 5 ۰ یدلیا تماقا هدرارداج قرەقىج هرناتس بود مرولآ

 ا كنه رص یارما ا راک ار را ااو لر بم اشا دج نکی
 هجدقا قح بول وا داداش بواطم قیفح كن هقاش فیلاکت یراکدلک هدا لیمح و حرط 4: یکی

 E Rb یراتک رخ ضعب دعم كناشاپ در نکی نکیا وا ریش ها دیلس تیانعو سصعم لاها

 لز ندنرقدل وا سا ات ییلنع سضح و ضع اب ۳ هلع وا یراد وهم یتیم اه رام Xe بولوا

 ۲ زر رس تیس هنعیدنل وا طابشتسا را سے٥ ضمب ن < e را لوا نیبعل اشا یاد رع هنر هلا

 2U رد رک لو ۱ شا نادو,ق لر

 e e هنالوک ام قحا بولوا هد قغلوا 2 رارکسع هفرط وشراق جوف جوف « کس ندوب

 هسا ES تولوا یس هقاضم ڭكنريمو ۰ رد تس وا ههاصم راحود هج را رب یلاها دل رهلک

 kK .تدروبح هنعلز و تامدوسر هن وک ضعل هراڪ ندنغیدمهنل وا هاما یجدنداروا قرەلوا لاکرب هم اصم

 ۱۳۰ تا عزا اا تالاس ضب يراك هياط كب لیعاعما جد ندفرطر و هنخیدل وا لصاح
 هل وتم وب ۳ نکیشعا سفن هچرارب زونه هلا صالخ ندننابدعت كن تر زا رها یلاهاو لی راحت

 ۱ ۰ ردشمالشاب ا قلخ ندنعیدالشاب دغل وبع وقف و فیلاکت

ا ا Lukas یراسولسن وق مس هد هب ردنکسا را ول هتس ور جد ندفرطر
 2 3 داسفاو لالصا ی

 1 ۱ ر سم هلا تا رب رګ ضعب راد هنعدل وا ىسەر احم ول رک هلکب مهاربا ی حجم تویلوا ل ندکعا

 ظ . نادوف هدنروص و بول وا هرزوا قلجآ ی رفس هيس ور هداننا و ییالوط ندرلببس وللثمو و



 و ۳۹۳ «

 رڪ هاتف اهد نا سر ا ولیغارب و سش وشم هلو سصم ار هل مال ی یدوع تلاش ِ

 نادوبق قروه وا | رک یارو هدیداعس رد 2 لا ناهذآ ا ید ي قلوا
2# 

 هدرصم راوج كر زورو 1 یوف فقاو هب هب صم .لاوحا هدلاح بت مال ندوع ا ا

 ٠ رب زویکیا وبشا یتلایا ادیص نالوا تم“ هرصم وید ردمزال یه وقت كنيلاولوا هلیسفلو ۳

E7اح موج رم تراما هلا لانا ماشو هاشاب دجا رازج هن ا  uنیسج لاط) هداز اشا  

 هنماظن هدا یتلایا شع مو ها9 نافع یظفاحص لیارا نک تیارضرم یاب سو هباشاب

 هاا کسو رزو هداز منع اضم نیاص زاسح هرفو هباشابرع میاز ردشلاود نالوا روا
 ندنا ریمریم نالوا ,قوق و هب ه زاد * یلاوح جد یعلغوبشاب هدرج هل.تلابا ماش بلا رط تولل وا هیج وت

 3 ۰ ردشفل وا هلاحا هاشاب ےھارا
 اشاب نادوبقو ۰ و 5 رم e e i E DT هسیا لاح هنره

 باقم حوف حوف د ارعا راسو كب نسح هلرکو كب لیعاسا لرکو یدلیا رورص سفللاب ید
 هکهدلالخو حنا ۰ رایدلیاب یرغوط هرامارها بولک نیس ځد اقشا ۰ ریدتا تکرح هنادعا "
 : هکدب وش ۰ رایدلوا لصاو هرصم هدلاح انف كب حاج نیزسک ا یدا نوک کر نوا كرفص

 ام یبایشا و لاوماو لتق یني نکا بوروا یباچ "هلفاق ناب رع هلمجو یغجهنلوا نادر

 ید ك > ریما یسادرف رایت هرم هدلاح ناشی ر و نا رعا هلو رصع حاج هاکا ذخا یو

TTلول ۰:  e A aدف رط و +  

 نوع هه رج فو رس لر ردنا E هورکح یفدنل و | لاغتشا دل س هاف جا ریما

 فقوت جد قحا ِ ئ فک بسا ی ارش 9 هحرکا ا اشا ن نادو ۰ ری
 بک دو تو

 بودیا موسه ید ِ ll ترف وع ۳ ا ۱ دن هد

 < وراقو هللا لقن یلاقثاو لاجا یسادرف هلب رالوا مزهنم ايشا هن هدنعوقو هب راح یلیخرپ
 E lg نیا IC و

eراذتا هنسرص ناسا یرفلوا حارخا ندرصم د ولو زر  
 هدنرحما دیعص بواک مدا هلا ناما بلط ندنفرط كن دارو كن مهارا ید هو ۰ یدنل وا

 هن رلتماقا هدر یراکدتسا هلرب هن رال ۇسم هدنرکدتا اعدنسا سل وا صیصخت لع هن رودنک 0

 یرامرو وا هلا هابلق تعاج هد ودیغاط یل هبلغ ندن رشاب قحنا بونلوا هدافا یج ار و تصخر

 هلرمیمهدا یاوفا ندر ر فا ریا تولوا شک طب تر هضم را و

 نالو .هشراتعمو ۰ لد لو هدنس هجا توس خب ی ناو ها هررا ی نا

 ۰ یدلوا ضراع تلق هنراتبعج قرەلرا ندرلنآ ید نابرع ضعب
 ناخ و بارطضا هدشاهذا كقلخ ییالوط ندهرصم راسبخا رخأت ورتدندمر هدلونانسا

 ا ندنارطضاو شالت سکر ھه هدقدلوا لصاو هراس رابخاو هدلاح ييدل زا



 رگ هنداعسرد ندنفرط اما دجا رازج ید یراقلناشی ر حورشم لاونمرب هلرمصم جاج هداتلاوب

 . بفاح كنابرع نالوا نک هدشنب نیش ربش نیمرح هکردهلمجووب تیفیک لیصفت بولوا شقلوا
 ۱ َ هنسرپه روا رصم عح ريم ندو ییبم دعط  ورندادتس جاقرب یرلهرص نالوا داتعم ندرصم

 ۱ ۳ .ندهلوهحت قرط نیزسقمارضوا هبهرونم نسم هعفد یکیارب تح بوکچ راتجز ےظع هدروبعو رورم
 E  قیرط اطاتحا هدنرلکدلک هبعرکعهکم هسیا لاحهن جد ليو ۰ یدا راشعا تمنع هرصم بناح
 تع رع ندعورف قبرط كردي افصا نکیشقوا هیبت یرلتدوع قرهلوا وریپ هماش جاج ندیقرش
 نالا ندر و نیم ناب ع نالوا تصرف دص زم هدقدلاق قانوق چ وا هةرونم ةندم بودا

 رم خو يز كنابرع هللراغا 4 راع زاغآ كردیکو هبلاطم یتیراهرص هتشذک بول وا

 ضد تراغ جاح هلا ذخا یرصم لحو اول اردا هبلغ ناب ع هلبسهسبالم یکلزستردق

 لو اول ب تودنا نییعل مدآ اشا دجا رازج هدنراتدوع ههندم هلا لاحو رصم حاج ندنراقدلوا -

 le ورق هک ات ءاضق و اخ رصم هددسا یدشا ملست هرصم مريم و و صلع یرصع

 3 e هرکصذدنو جد رصم ربع و یتیراقدمهلوا بایتردق هتکرح ورلیا هوطخر نده دع

 4 2 قاراي 2 9 یراه رورص تارا ندنفرط اشا رازج هدنسفع ناب ینکج هيم هدا هرادا

 اه تلف هناب ورمشمو تالوک ام هلسس تاناویح و سوفن تژک ۰ راشغل وا باععتسا دهل

 . " ندنغاجوا ی رک صم ا هد هرام ندروک ذلم ا چا سصم لا هدهاشم
 CT OE جاج 6 اشاب ا ا رفاو ف مان انا فسوب
 ج هتداعسرد هعفدوب كناشا دجا رازج ۰ ردشعا لاسرا هرصم بناحو بانرت نیراهریخذ و تام

 كناشا نادوبق هدنرور ا قحا تولوا روطسم هلمج و و خر هک هم ی نالوا دراو

 : كتسبلا و ماش تراسخ ندا تباصا هرصم حاج ید هدنناررح نالوا دراو ندرصم

ETN,۳ مل هلک هددص هز دز ادنع لاو ردشملروب راعشاو انا یکیدلیا  

 الوط نددبلام هشاضم قحا بول وا عورش هناکرادت هلدصق یراربمدن و رهق بلک كنايقش

 ۳ ا رونارا رهلسو یرج هنلج دا ندارو نداروش لرهلنکح رایدنعیص یلیخر

  یسهیناص رکصفدنلع : هکهلوش ۰ ردشلردشقیص یلیخ یالوط ندغلبم نک هذ ید اشاب دمع

 و  هدقدنلوا ےب هیلاطم ندنسودنک هلکعا روپظ دقا 2 دن I كي هدنتمد بولوا .تیور

 n بوسع اکوب كنسایاقب ئاسو كنبناوع قاب نالق هدنسهدمع كنارما قباس لاونمر

 در

 ۱۳۰ نیمار رام ااف ترا لوف اشا نادوق هفهسا شدتسا
 اشا دمت هلکعد ےک ندنغح هلآ ان ربع هد هضم تقو هل و ن یدعش ۰ ردمزال

 ةرفد او هدبشر نکل ۰ یدلیا تم نع هدبشر توزاب دنسر نوا موقم غلبم راجان

 هکوبلاح ۰ ردشلددتا تخورف یامزاولو هعتسا نوت قردلب ردشعیص نوجا كنو جد
 ِ و نالبهست قوح ك كناشاب دمج هدنسلک ههجرد وب لتصم هلد ور و هرصم كناشاب نادوبق

 ۵ را رابنز هليا فيو یراسو یخاشمو الع بودیا مارعا یتمصم هاما کلوش یدیشلوب



 سنج نالف هدنتیعم كناشاب 0 وبق 1 و ر زس هيل ببس هننارخ كتکلم ۱:

 بوقآ حوف حوفو و ماط مخاط بول وا ا كي ردقوش ندرکسع ولرد نالقو كم E ندر

 هدنامكم زو و زوک وا كم اس تو وا نیعت ایم هان ن جد ندنفرظ ماش ی

Eشعاراو رپوط لوم رول هلزوک وا یلا هدنسا ولو سما  
 باج هلرازوس تیماو لدع ځد ندفرطرب و بوغآرپ تیشخو فوخ هنراچا هلبا لیواقا
 یعوقولرتراقح هحو هدنتح بویفلت یتم ردقوب یدیشخا لیهست هدایز كب یتحم صم بودا

 E کک كناشاب دمع قحا ردررج هديت رج جرات ود ىدا زا هباشاب کک

 هد ی وسخ اب نالوا هدننمد ن ا ۱ كاتسذ ارظن ا 2 ل

 ترورط هدهسر واک مزال یقه وا هدعاسم ه ودنک ندتلود فرط نوجا كنو بول وا یلقح ll ا

 قردهب ردشتیص هدایز ندنفرط اشاب ناد وب هبا لصفره یعالوط ندهراس 0 ا ندا
 ۰ ردشلوبعوفو زهلماعم ج هیوا قال دن

 لاح هدافا هباشاب نادوبف یس ورع مش بودا تیاکش نت كراعسا یسیلاها رصم هدانا و

 رالظ و e ل دملا یدراردبا تراغو بہن بولآ ینسایشا كقلخ زسەراپ هدنتفو ارعا ةد

 ناد وبق هدک دید زرویمهلب ا ہم هیبس هن یسالع كراعسا هلا لاح و ا عفت ندرصع

 تروشم سحر ود مدا تروشم رب نوا كنو مت N 2 که دن E ید شا ۷

 ۰ یدلوا رب ذح رار Xa بوليرو غ خر هنال واهو راحذ هرزوا رارق 3 نر بو ۳

 لوا لإ بونالساب دکعا ورم هب هد څ ترج ماط ۾ اط ا و اما رکص ندنو

 ور کا ی ردپ جد اما ا تبوک هلا یلاقثاو لاجا هکی دبا كيیلع رادیفد ندا رو

 هلتارفن رګ ویلاق جد دنتیعمو هم کتک هن :رزوا ادعا ییاشاب یدبع اشا :نادوبق و کک

 توطندا اضتفا بودا نیبعت ینا ما نانلوب هدتعاطا هلا هب سصم و یاغا لیعاع"ا یسادح

 یآر ید یتساشنا كلف خرج نالوا دوهشم ا هدهراع ماکنه هقشب ندکدتا لاا قرتام

 ضعب تالف خرج ويشا ۰ ا هن هباشاب یدبع ی لا عتسا هلا لاکا جد یآ هدو بود 7

 هن رز وا رلصقم دج را هچراب اد ندسزنم باشحا عو رب هرزوآ یعیدنل وا نام هدن راک رات رصد

 یرویس یراچوا هدنرارزوا هرزوا قلوا عنام هنموجم یراوس قرهلوا عونصم ندباشخا نالوا دنع
 تولوا ف کک زویپ رد ید یسهحاسم رونلوا عضو راپوط هنیرهرآو ردراو یراهبرح

  یراوس راتقولوا رايا نصح رکسع هدنجا هلا عضو هرزوا هفلتم تاه قرهلوا عب رمو رود

 یحرب ار ها یس ل ر صم ر یدا رولیاللوف ثالف خرج و نوجا طو ندنمر

 هدهاشم جد یسداف هلهح و یعجدنل وا ناب هدرز بواک م زال یلام ساو لاعا كنوب و هلغلوا



 ۲ ۱ ۸س تالف ج E یدعت ی اف كنو 0 5 نالوا هدزمنامز ر اما رد ل وا

 ۱ رو ۱ رده ر ونم عو ل نانل وا ا

E4 هج رج تودبآ حورخ ندرصم هلهح و و هر وصتم ر  e,ھڪ رام ۲  

 ۰ ماطر یراکتتا عج شرب كن رخ الا عیر ی وتس رب زویکنا ویشا هدن راکدتا

 دما لوا بودا مایق هه را نفر ط کک هل راع | تره هب هلام و و هکنح یسات

 ندنر راکدتا ماز ا هوش راهظا هرزوآ یبمدعاق تن د ورک تروض EG كڭىىھا شدا ا

 تسدرد E 7 یا 9 ه دن راکدتا موحت هن رز وا + رکسع هداب ا رو رغم اکو عشا

 نالوا یرارهظلا ةوق و ناشب رپو قرفتم ايا هورک هلیرما ش دن ندرب هروصنم رکاسع نالوا
 ات همنا ندقدلاق ا یراهشال se .یرادقم ز 2 حوا و اف ىلع قیاس یاخا هلا كن نیچا

 ندا قی یتیرایج هخرچ كەر وعصام ر ا صوصخابو لوتعم یسیزک E نالوا ر اداوه

 E ۰ ردراشل وا ق 1 لم هودرا نایلس بال | قدر طط ندنغددل وا د ودسم ر ط ره كنس 49 رف رد

 ۳-۳ او شلو ها جورج ندنخابا و د ىلع ز کلاب دی تاب را كبهاشداب راس هد هب راح و

 : وا تولوا روطسم هلهح وو .هروک ذه هد رام هنگ فضا 9 ردشلوآ لا جز جاقر فشاک

 E زوآ 0 ج توزو ییراوس هعفد یکيا ایت هل و هد کات سصم عل

 : ِِ ر و لوتعم یت وج كتاب رع و ۱ لتف هدنناب تالو جرج ك نيج ال 1 رلکدتا موحش

 لق تعا ر ندیلقاح وا و ۳ راشفلا وذ ید ندرنل وا هدن ونام یودرا ۰ رد وا سا ید

 رسد دا سلاح ندنسفر ۳ تول وا یربک مس ر قرلوا كد ا لا 4 راحو و ۰ رخ وا

 ردن لغم وا تیقعل ید ندن رلا رو. تولوا مز ی اط افا هسدا لاح هن ره ۰ ردشملو أ فلت ۱

 ۳ تقع توم اتش وت یی OT ه رز وصنم ا ۵ لر راکدتا رارف 9 هناوسا ید نت " ا سا 1

 یا هر هیعا 3 رارضا دتص تو الشاب ها ا تیر < زار یک لع 2 عر ایتشا هو 1
J 

 ناد وق لاحرد هل وا یرافدلو هدن روصت تاک هم . رزوا ی ھا شدا رکسع ندقر طظ

 ا ر ا هب ادعا ها ردس 2 هلا رایج ویلاقنال وا یت مس دوج وم انا لعام یمادک 1

 تولوا لوتقم ی | یبم هن ا گو بوط ةناشڏ ll نالوا هدندق تعناع و رارضا

 لوا تسکشو قغ د یراقروز یرلفدل وا شا دادعا هلا روبع
 قوپسا زوينلا شب قرهلوا رادافت هکب ےھارا نالوا یراداوهو راوس هبسار زسرالوو

 1 . ردرلشعا رارف هنفرط رهرق و ع ربا النا

 37 رر ا شه روک لی و یراتد وع هدنودا تیعج رار N قثرا هن رزواكنو

 و هظفاحالجال و یطیض كنسهعلق ناوسا نالوا عقا و هدنراهاکرذک هلتاعر هطاتحا هلی یراقدل وا

 ندننامصش كنه صم یا ار کتک هرال ی کمر رونحو یرح هلا رکسع رادنتمرب
 ر

 اكا ارم هدماکنه و ۰ رادشع

  eٹاک نسح  1 ۰ eو ی تسانم رکسع 0 ۳

 ,e u نده فوص u وا بد وص جد هدد اشا ا E تر وص
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 SSRI قلوا رای ها تی لا

 ضب وفت رخآ "یشرپ هکب بل نالوایکب هجرج موبلاو ضب ومت هملایوم رم ید یکلکب هجرچ ِ
 . ندفرط اشا نادوبف یعجهنلوا هلاحا هکب ناوضر یا رم رصم هدلاقشا تنی” لاسوب قرهنلوا "

 تر تودنا نیعت ی را راسمصا كياصع لاعت 4 ومد هرکص ندقدنل وا ترا فرش رکسع یاس

 هتشک یسیضعب و لود ع عج لخاد هلا ناعلسا یرایضعب لرلغشاکو اما ا | یرلتوخنو

 یهتنم هزوب تلا شب قحا یراددع كرایغاب نالوا فویسلاةی یریغ ندنفیدلوا تلذمو رهقریشع"
 موج: حرم الف هلت قلوا یلف تباج كنالوت ام هدرالع یرطذخا راذگو تشک را
 الا کر نسح یوادج یرلندیا تاّیطخ فازعا هللا تاحت لیم قرهلوا عوحه و تحار م ورح و

 ردشلواتیئونع بحوم هلکعا رب رګ هتداعسرد اشاب نادوبق یفیدل وا اد وه یرلکحهدا تیعتو -

 نلع رادزن:دوكس لیعاعاو اشا یدبع هدنرنوا كيجر هلمجو یغیدنل وا ر رګ هدنربج جرات
 نا ندنکیام كب لیعاعا و هدانق كب نسح یوادج هدننعض هظفاحت رها بولک هرصم ارما راسو
 ارضا راسو كينیهاش هلکبناقع ندنکلاع كينسحو هدتنمرا كیلع سکر چ و هدانسا ترس ها

 هقاطرب ندیلقاح وا كن لیعاعتا هلا اشا یدبع ۰ ردرشلاق هدهدلب ررب ر قره قرفتم هل و جد

 نزود یکچر 9 ودیک رص ىجا ۰: یا رشعام یاسر E رادقمرب دی

Et۱ ۰ ۳ ریمهلاق 4  

 ردق هل هج رج دل هب زی ی سحب هدنرلکدلک هانسا ت ودا تعج هنایقشا هورک ارح ۳

 قفل وا قوس ودرا هن رارزوا هن بونلوا دقع تروشم سلاحم نوا كلوب نيغغ وا عاقسا 0

9 
 ا

۳ 
2 
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 هلع ووو فالتخا هد اما هلا اا نادوف هد ها می وا عورش هناکر ادت ه دنابعسس رهش هرزوا 3

 ` للص كتمصم قرونلآ رانهرو رل سیصح ات اط راکب دارم و میهار | ًارخوم اه

 دعفد جاقرن و" ۰. یدلردنوک تار رګ هن رود دک هلتروص و بولب رب و رارق هنص وصخ یماروت

 قحا بوردنوک هرصم قرەلوا نهر یا مآ ضعب كدا مو كن مهار تولوبعوقو در

 هکنوح هدنرلکدلیا اعدتسا ود رلنوشا قاخا جد یاولح زعا تیافک هزب راهدلب نانلوا صیصخ

 راجات ندنفیدل وا ی مزال یتدوع همور رابد كناشاب نادوبف شا A ت

 | نا هن اعدتسا لر هلکمزال یماروتب نوسلوا هسرول وا لصفره نرل

 a کک نا هل توپ وا لاو الاغ هشاضم دلت
 :فیلاکتییدل وا شعا اغلا و عفر كناشاب نادوبق امدتم نبل وا نإ لاحو تقو لاصدا لنت

 لی نالوا ت سا نادوق یانلاما*دلیفوا ر روت لب تار را تب نا
 ۰ ردشلوا ریغت یر ورد باذاو

 راسو هربخ و بوط یلیخرب هکب لیعام"ا هلکعا ررقت یتدوع كناشاب نسح هد هجا یذ رهش

۳ 

۰ ۲ 
2 

¥ 

 KL ندکدتا نیبعل رکسع ردق ز ویسب ك دنلبعم هرز وا كعا اا هد ر صم و: ملست ا

 تار رڪ ۰ ندیدم ادتآرف ی هیلع سا وا نالک ندنداعس رد تودنا ناود ینوک یعدرد كموق



 a ه رصم ههاقا هدان سا ك دارو هدا_زو ك ےھارا قا تونل وا وفع ك دارم

 3 2 : ۰ 3 ا

 ul دا ك لو 1 هدرصم ییاغا
 E ا

 . هلتکرح ندرصم ینوک یصج وا یعرکی كموقع رہش بودیا باصتسا یرلکب نیسحو ناو

 ت شقار هدنلاح یکسا هن یرصم اشا نادوبف هلتروصو ۰ ر ا تم عو و هلوناتسا

 . یراخروم رصم هل 2 رد شال دارعرب نسح هلبا لیعاعما اور دارم با ےھار :ا طقفبول وا

 بويل وا ا هرغرب ههلاها ندنسقیک بولک هرصم كناشاب نسح هدنماقم ضب رعت هباشاب ناد وبق
 ست هلیتراشا ثك لیعاع"ا یلاظم یغیدلوا شعا اغلاو عفر امدقم دکل توغل وا عفر تعد رب و

 لرش زارتحاو فوح یک تفرس ود را وط هيلع تلود كنا مما | امدقم هلیسم وا شعا ااو ربرقت

 . لاها هلتمحو ا دفغلآ رعسب سس قردنل وا ریس یا اط« عفرو رب رفت هیلط غلام یراقدل ۲

 ِك ند زاک هرصم اشا نسح رکاو ۰ یدلیا ربیغت یییرنظ نسح نالوا هدنقح اشاب نسح

 رارولوا كاله ندنرا و و مع یسیلاه رابدوب یدیلوا شا تافو هددیشر دوخایو هده ردنکسا

 ًارظن هنلاح كتقولوا نكل ۰ راردا رب رګ ود یدا راروندا هاکتراب ز بواب هبق هن رق تكناو

 . ۰ یدیا لکد لباق ماظن لرصم هلمجو قلوب صالخ ندفلاکتوب نوت نوت یکی یدتسا كنیلاهاب
 8 رس هسا یناصقن كماظنر و نی U یدو كرهلک مزال جالصا نک طوف

 9 تقو نادقف بویلوا یتاریصقت كناشا نادوبق هدنو قحا ۰ ردشغلوب ندنابرح ییدلک هلوا نازو

 E و هدایز كب یمدخو ںیم وکح اما ردن دنالبسم یکودا تیفیکرب شش !وبعوف و هرورص هلا ده و

 ی لام e كى ترد a رود شعر ردنا و رد 4 هيلع تل ود نت یرسصعم ا عفانم

 : ۰ ردشلوا رادم یلک هنفراصم رفس هلکعا لیصح

 لاو او هنطا

 4 E ا رول وا نشر ام ا دھھاکو

 ۱ اد ها دنطا نکیا روشاضوا هل یفد كنالدلتخا یک ەد ر صم هبلع تلود ح ورشم هج ورب

 1 سا ناصع رابهظا كن لیلخ یلبعوا ىلع ا ندا ب لغت هدنساضو ساب عفاو هدح قل رط

 ۱ ۰ باح هدنلالخ یسهنس رخ یس هیفصت و ریهطت كج قبرط هليسهلازاو مادعا ندنفیدل وا

 نم نج ادب« یلنالب هی یلغوا نایطلاد ا لوا هنتیعمو رومأم اشاب يضم یسیلاو



 شادا ی E ۳ نیبعت یراریاس و اا لا دبع یلیسم هنطا و ,اغا ما ف اشا

 هقسعت و رصح ندفرطره نامه بویمهلرا و هنرزوا ندنعیدل وا تراج رب یکیدبا ن صحت هد هسا

 تامولعمو هبرطف تراسج هدب هبرص یارما هرزوا كم هقولبا یلحاوس قرهنلوا ترشابم ۱
 ندنفرط هنطا و نا هقرطل وا هللا هتنئس هعطق دنح نادوبق ناماد نالوا راعشت رهش هلا 4

 ۰ ید دا شلروب و روماع ا ا

 ۰ ردشعا ن اهدا 3 رهایح تولوا ا مت رب یدو ا هل رصم لئاوع لب

 ا r تافو اشا دمع یسیلاو هدج هدلالخ و هرزوا یعیدنلوا ناب هدالاب یت 9

 وط وا "ل رهدا ز مظع هد سا شع ا 7 یبصت كتر ندرهداز ی لماتلایدل لاسراو :

 ات ود رول وا ت دس ۵2 شح و و مه و كناشاب دجا ا هکدباش ندنعیدل وا بلا یرات رهش و تبص

 جد وا و تولو ۱ ییسانم دقس سد نداشاب قط صم ۵ دم لاو وا و e قلعت كناذرب اغلا

 : عاما ا قرد هدنروص یعیدل ر دلاق ندفرطل وا تونل و تورا هرز وا ساب حورشم هجو ر ب

 e هنعیدل وا هشیدناو ددرت ثعاب یسهرطاح یرلتلش و قرفت كنه راس توت وا هدکشا ۹

 . یتبدلوا نکم هدیلو ورندتدمر هله نکیا ا رتشعا تربحو تارطضا راهظا هدناب و تلود ناکرا

 قرهناصوا ندنسهلاغ كلام اقافتا افا دجا نالوا شا ناشو مان بسک هدنسس تل ود لاحر هدلاح

 هک تب #
 4 رر و رګ ز لا رخ یلص وا ندیلد ۴ رش ود هدبق سید هدا زا نددف ع هل وا

 هدهنیدمو هکم یتیرع هی هلیسوزرآ كا تلحرو لقن هنلاع كاهدازآ هدلاح یغیدل وا ی
 هد راک رات و و شیوا بلاط هنتناما هرص كرەلک هنداعسرد هل رقت و توشود هنسهبعاد كمروک

 مدعم نوک جاقرب هد هسلا شات هلا را ر رتاد كحهدا جرج ها نل )توهم ه رص جد 2

 هزاج تناح ًارصح هدقدنلوا هدافا هودنک یکودا شغل وا هیج وت هافا نسح یلهنخز ناما هرص

 هلیسلوا شاثا راعشا ینکجهیمهدیا تغارف ندنسهیعطق تین وب ندنغیدنلو شا تعرع مع
 هلا بلج هب یلاع باب بقعرد بولیردشلرارق الک ولا نب یصوصخ یهیج وت كنتلاا هدج هتسهدهع <

 امه نیکیتا هدافاو ضرع ى > هل هدیا لوف سدر دا وعو اوج هدفدنل وا فلک یتاابا هدجح

 ورندهت وا راکهسسد رهد سو ع ۰ ردشغلوا هيج وت لابا هدج هلترازو هنتر هنسهدهع هلهجول وا

 یکیدنکهلوا زان ورب یک هباس هرلنانلو یتغتسمو زاښ و زا یامن تروص هرال وا رابتعا و هاح صیرح

 ا ۰ رولوا تبا یخد هلبا هعقو ول

 ( زات هزابن لها ردا ران دنلها زان * زاب هسیسد رهد یک فو ی نابوخ ر

 هب سصع یارما كناشاب نسح یزاغ قباس لاونمرب یتعرع هبهدج هلبلوپ رصم كناشاب دجا هلتروص و

 لاو د ەدج هل هلا لاح حوک قد هلا 4 رح لعاشم هلیسعا e دنمایا یک رح تر فا ف 2



 a یربخ یتیدلوا او بوک ا نوت نوس کک قوج هدفدل وا

 r هیج وت هباشاب لب تزع فرصت ل 3 لابا هدح هلع وا دراو هن داعس رد ۵ دلتا اوا ی ید هنس ر

 ` ۰ لهلک هددص هس رب ۰ ردشلروم

 لوا ندهلج ی موحش هنززوا كنلغوا لع كچوک ندفرطره هرزوا حورمقع لاونع

 - هل مان ضا راق هلبا رارف موق رم وش هرکصندهب راح یئزجو بوشیتب ندنلوب غاط هداز نابط لاد
 1 حد وا نصح كموقمو ربهس و طمص ییهاشدا ٌدعلق یلغ وا نابط لاد ندنعیدل وا ش نا رارق

 ۱ کو ییعح هلوا بسانم کم هدساب تالیدعش كتسیلاو بلح هلناب . یکیدتا راتلاب قارحا یهلف
 EE TT و هر ی کعبه ۳ ینسازج > هدلح یوئرم

۱ o هرزوا رم تی ید كنمدا و ی لاسرا e NA. 

 : :دعراعف ها را نالوا ولە اکو فوح و ر نع و یغالوق دروق و ساب اب و شغل وا نامرف یا

 E ls هج و قلنا ریم ریم هنسهدهع "هان هنتراسح و تعاحش مدقا ندنو هلکعا تاحا یسهظفاح

 e راه وام نوا اصاخ ن نوار 5 اشاپ ےھا را

 a - ۰ ىدا شف نیعت فاع + یلاوطوا هلیطرش كا اداو ےلست هناا

 رر نالوا شلک .هب داعسرد ریل | لحال ندنفر ط al دجا -ِ یسبلاو ماش هدانا و

 و كچ وک و قفیدلوا ناشپ نی رس نا وا هدسای قاطنتسالا یدل ینبم هنکیدلیا رور ندنلاوطع وا

 * شعا تدوع لاو هلکشا رابخا ینکیدلبا ا ا ل ال بوک هن غوا لع

 ام اشاب روت رازو یسلاو نامهرفو یدلرومهدارا یتغلوا تاما هاخوا دن كراك نالوا

 1 اتم الس ت ی حاجو لاصتسا یوق رم قش تورا و سیا هل هلآ ا

 قحا ا لاسرآ یوتلا قدنف كي ترد ندىظعا ردص فرط كب ودن وا ا هکعا 1

 . ییدرب و كرادقوچ تانداوحت نالوا بالعتسا هلا تارب رعت نالوا دراو ندفرطلوا « ر
 ر . روو ج یآ هج ورب هلکعا دیات ییسبضعب و حرج ییسضعب كئداوح

 لا هیلاح نا ضعب نی رارف ندسایپ یفان ناو تو لصالای منش تالعوا نال لا
 5 نیر سیلک كلا وم هعفدر و ندن رلکدتا SEE هنیلعت لكنلغوا ڻابط لاد یاش وز

 : ۰ هند یلغوا نا بط لاد هلکعا طبضو ذخا یرلمدا نالوا هدوصوب كموقع نکیا رواک یسریخذ
 كلاق ملیق هنوکوب هدنقح عقاوریغ كرکو عقاو رک ندنفیدلو عویش یثداوح رودناهناعا هجولریک

 . هلغفقوط هنمه و كيلایوم یسعا رخأت كنباوج یقیذلوا رظتنم هندورو ندنداعسردو یسلوب عوبش

 بودا تیارس ید هررومآم راس یکرحوب و شمکچ هنناج سیلک زستصخر هرزوا ایقشا تداع
 E ت یچرکسم انشا -نج رادبع لئالب ها
 ریثأت ریذن مسن هدة سيا شعیا تامدقم دیه دره رد رامدآ نوا ی رلهداما هدقدل وا یی ولع»



E O A r 
 و

 ردقو اضف تسد ماست ین 2: روما نادر ور .یتسهبصق ۳ وجوم عابنا زا ندنفیدلوا و

 ۱ هربحد ES بولو ۱ رکشع فظ وم هداب ز J ندقارب زو ملا راشم ر زو هکنوحو میس

  هحهرخذ یرلت وسغ ندر E عج ا 9 یدرولک هلو رمادا كنسيكياو .هسلأ یرادت 1

 هدنلا وخ وا ها لات قلرا قرلوا یداع تیس س . رات ربع مادقا 3y 2 رکسعو ىدا هب هقیانعم و

 ۶۰ هداب . زویچ وا یا ماما نالوایب رب نع لاخ رداشاب قیطصم یباح یثان نکا نیم یفج دم 2 ا

 بودا ےل ستو ادا نیش هحور نی رهفولع شورغ كب قلا نالک مزالو نیبعت هنسهظفاح سای هلا 3

 غلبح نالي ردنوک هاشاب روع هلکعا ققحت ینیدلوا شعا تع ه هنطا هلی روص جا لابتتسا كَ

 قردل روپ بیست یسردنوک روک روج ددعرب ةوالعاکو ویملرپ ا نطصم ىج اح ا 0

 یرلغوا رارما هلتمالس كحاجو یسینصت كنلاولوا تولا را بتعرد نوضا کو
 ۳ دروقور نعنانلوا ےعصت هاشاپ ےھاربانوزوا امده و ۰ یدلزوی هلاوح اکا هن یصوصخ
 7 مک هه یار رد هتراب دا ها ادبع نالوا ي اسم هنطا مولا ی یس هطفاحم ساي و 4

 ۶ تار ان كنلخزا لغكحوک ندردلوا رضا لتا ار غو واد  ل
aهلتم نع هن راټالو ارح یرکیدو رب یرب هلر هظحالم کج هلک هني راودنک تب ون هدلاح یعیدل وا  .- 

 : ۰. ردررح هدنک رات فصاوود ردراشملوا نایوج هلیس و دن راسفت ا 1 3

 ردنا ت ف ندنعل مسن وغت ا تل وصا و ندنفلزسماظن ا ىع راعلاتف هلوقمو ا تعیعح 2

 2 ِ كن رل همدقم تا زاحم و تافاکم یسلوا تبش# نیسح رب ےن كتلود خاصم هکنوح ۰ زدراتشک

 : یکجەدا ا یراترضم عاوا تا رونل وا ریصقت هدنسغنق ره رانو ندنهدل وا فق وتم هنسارجا

E۱ قد یک رک هب هک اح ما قرەنلق فرطر تینا شو ضرع هدص وصخ ره قحا ۰  

 .. نالشکرسخد هنب رزواكنوب رکاو هلک تینما هسکره e ا هکر دیلغل وا

 ٠ زدقو رد لا داب تا نمک یآ ندنفحهل وا نیمم هد رعال) تک و ن

E 0ردشاک هدنا یدصت هراقلانف قوچ كىناسنا هل دصق نا فا هدلاح ینیذل وا  

E 29 اد دا ]افلاس یلسم دنطا نالوا ار هنس هظفاح كنىلا را قداس الا ونمر هرکصندن وب  

 . فلتمدا جاقرب ندنیفرط یرهلوا لانف منم لادج و عازن ندا نوکت هد یسیلاها هنطا هنا اشا

 . .. دنطا ندنرکدنا ترضم لاضنا هافعضوارتف و تراغو اغ ی راناک د. یقاط اشاب هادبع هتشپ ندقدلوا . |

eكلارا هن داغ ترد هلا 3 رنو چاق رب ییساتفح لتهدلب مدنبضرعم | هل رمضح و سض ع یسیلاها  

 .دبح وت ه اشا فس و یلابا هنطا هلاقن در هعلق هسوغام قردنل وا عقر ىسەبر ڭياشا هادبع هل رلغا

 نامرف قوا تی ؤر ًاعرش هلا یلیکو یفجهغارب هدهنطا كناشاب هادبع یماوعد كنلاهاو شفلوا 5

 هبنایصع تکرحرب هسا ندنعض وو بودا عانتما ندا" هتسافتماشساب هلادبع قحا ۰ یدنا ¢

 اشا هادرع هلا راشمنامش اشا فسو هارلاعحا رول وآ هننق بح ود کرا هرز وا لاحو نی وا جت ال

 ۰ یدلبا لاسرا 5 ن راع وطقم رسم هلا لتقیاغا دم لعوا راه اوج ند رراداوه و 2۹
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 ۱ ما حالصا ر لاوتمو
 اغلا ,EEE ا کمال ق وا | زارما ها للامور ید اسع كفرطلوا ئا

  كيلیلخ یلغوایلع كچ وک هدهرص یراکدتبا رادتا هنر اتو سما یابار واباعر بوقیچ هنادیم ايتا
 . قلنارمرعهدعب و قلاولربم هنسهدمع ا ت ی اورو كءالاصبا هتمالستعت انما باج
 a E r EEA E ۰ ارس مزال كلدیک هنلو تلاعسا و تاج هل.ےج وت

 ) قاروا ام ترا روص (

 هک یر رقت 9 راد هنقافتا اسورپ

 وخ ر NG من قرفتسم كماودلا یدمرس ةينس تنطلسو مابق دبا هيلع تلود ۰

 لحسم الجا و الجام دننادناح ىت ىلو دن و ییاسشن ها ناکدن نالوا ناسحاو تیانع

 و ةبجاو هعلاطمو لمأتو هظحالمورکف راهنو لیل یتالاح نالوا ترضم عفد مزاتسمو تنکمو عفن
 E لوا تجو لیلد دارا حاتح یعیدلوا تیقرو یهاوخ ربخ هدهع هارو تیدوبع تمد

 ٠ ندمعبدلوا یسداز هدنو هدن كنراترضح زعدنفا رقع یلو ولتاهم ولتلادع ولتکوش یرالوقوب

 روغا هدر یسابسو 8

 3 ورم قر r I و نامدودو و

 کفاو دینا زدن وک و دیک و یعیدل وا نبع ضرق هک د تردق لدن دنلا_صحسا | دنا وفو عفانم

 تا ردرهاظو راکشا هن . رات رطح هلالج لج راعض رارس "هدنناد یکودیا فورصم هرلانعموت )
 ص هلبتطاس و چو قرەلوا ینا تیاغب مدقا ندنو ندنفرط یرا از صم هدنداعسرد كلا

 E قافتادتع هلا e یوق د كموس رم لارق هدنن ومت ا بودا دورو ربخرب همهنارک اج

 2 هرک اذم تكتساوض و طدا سگ ۲ هدنر وص یعیدلروب نوک و لیمو هدعاتسم و لال وا هدنسهدا را

 یسهیضق قافتا و داعا ویشا هدن رب هنابم یرثل ود اب ۳ : وروآ تول وا رو دم یعجدنل وا ع ورش زينت و

 یعیدنل وا لع ندنابسا مظعا تحت . را یکلم ماظن رارفتسا
 3 2 راکدلیا دناصم لا یرخا تلود تلودر و

 . یرقدمهلوا نیما هه او تموصخ و هنس هباق و ندللح قرطل . رات وفص و ص نالوا دقعنف

 ا دع یوفا تلس ی ِ طب ر نما ندن ا اغ ا ید
: 

 3 ج 5 و جم 3 مس )۱ 4 9 با 2 ۰ دوس 93

 E كانو هزلکناو بی ر ایسوو حاولا قو رهظا و جداو سا ه لی دنع رانل وا اتش هن راتاکرح و

 : . یرلوا دیش و قفتم هلب رار رب مه حد كن رتل ود انا ساو هسا رف و هم و د ےل كن رلتل ود

 کت هدب دم خم ول هچګ و ایسورپ هدننص یکلکسر ھ هر واب یحو بلاح یداوف یت ست هرا ودنکح

 NENE ت رافقت هعفدوب نکیا راشعا رادنا هلاعشا یلاتقو برح شتآ قجهلوا هدناکعا یسافطا



 سو Wr او

 هب هيلع تلود هجریدقتو و یغتسم ندناس یغیدلوا لدبم هنافاصم یرهصاخ هدنفوزآ هلته و

 یفیدلوا رسیم قافتا دقع هلیلارق ایسورپ هرزوا هنجو هجو كجهدا قق یعفن یزواحتو 3
 توفصو لس نالوا رذپماطن هلبا وقسم تاذلاب و الواضح هل والاد هووک دم قافتا جد رد ا ۲

 تنطلس مام میظتت یاعت هنوعب هموقم هحاصم و فرطرب هیلکلا ینامخ رعت نامزدعب ولو هنط ورش

 مکس اد دشت وا عارفا هلا من یایل وا م ۵ ۱ رویم كحهدا كشر هنس ود و قند هرزوا تولطح

 كموسرمراذک ت تنص« ردهابلشا ا 7 م ودعم یراطلست و زواح هلص ندنعحدل وا راوتسا و

 یل ود هس ور و یرایانح لارو هفافتا هلا ط ورش نمایش ییکلمآ عفانم بويع لوادر یداراو 9

 یالکو صاوخ ییاوج ع هدنلومأم زطا عانتما ندداحا دب وم یعلتسود تدم دا تلود را هسیا بلاط زر

 ندنناح لارف 9 E لص رصد ايس ورپ موو هعفد و * 9 و رس وصل و 1 رک !ذلاب هلا ا :

 عده و ع و رفت روم« و یحع عطف رب هرابعلا ی ِ ےن را هل د یاجرت یییدل وا روقات

 كنتلود هیسورو كنسودنک هلنا تک وش یوق تلود هلا یوم لارق هدد رع و لام هجرلا یدل و

Rtیعیدل و ها یاما یاصقا قیسا و ِِت ی و بلاط هقافتأاو داحا دطباص توغ  

 نيغ وا روطس و ج ردنم یسع "وا هداخا دن ونک وح هسا هن a ار A مارو هدارا هدیاب و و

  لصرم هقاعش یاقلا د لارا هدر رقت نانل وا ر کد رولو ۱ را لیصف نادنس هجرت درو رب رفت

 ۱ اعقا و کرد لود دیک یکیدد ردشبع ی وا دارا و دا هژیعر و معما هدلحم و كتلود نالوا تصرف "

Es 1اب وروآ هرز وا یعیدنل وا ناس و طسل هدورافو ردد یتیدل وا رظدتع هنن رارضا ۱ كنهنس  

 3 داصا تحار و تبنما نیتم و ٹناتمو م اکا م ظعا ءرح ه دنرا ا خاصم كن . لود"

 دوامتا دح را و هراکسره و دو ود هداب  وروا تالاع هد ا ۰ ردبس هیضق ا لر GA یراکدلیا و 3

 هلا تل ود یراقدل وا رے ا كنب رلهدناق و ردردان تباغب تع و فرطب ش حال وا ۱ لخاد 0

 غ لس راقفتم رم وسه مصخ هنررزوا ید یس ر و یرغل مدع كعلتسود یراکدتا دفع
 هل س ا یرلوا دتس را و ندلاتفو تورج هدم EL ر یراتناما با یرخا و :

Eدبعل ةر 2 نالو عوفو هلا ول هزماکنا هد راهدقم قلود هسلارف و ۰ ردن رلعا رادتفا و  

eتان دراو کا رد شلوا بلاخ ل  
yTك ددل شم وو ابد یک  

 كنول هماکنا هروک هنغددلو | عاقسا ردیص وصخ یرافافتا هلا ولایایسا یبس رد EN ا 0
 تالاوم ب رفامعشو تموصح و قلو یدرلارا ید كراو یرلتل ود هبس ور و ایس ورپ نالوا ق 4 2

 قرەوا قافلا ۵ رک هدن رافدل وا دطاصد هلت ی رلەفتم رل شنا ہک اہک كعا لی وغ هت ومص و و

 ققص یدناوف و عفاتم هب هیلع تل ود هلا ول بس ورو ایسورپ رول وا شل وا ا دننف نر 3 7

 یس هح الم قل وا ربختد هطاصع نالوا لا ول هبس ور هدنروص یییدنل وا قاعتا دفع هم رزوا طورش

 : ظا عارف رو هلا قح نوع ید 0 شف نت ی ثاذک كنول ەچ و



 4 .دیشی حدا لاغتشا هلس هککلم طبا وض دوست و هدوسآ و خوف دار اغلا ا هيلع تل ود دلکلک

 تب رج وه ی e ETS زا و 2 یو
 ٠ یبلتوط روتسم و یقین هاغلا ها جد هرکض ندنداععنا 2 رک یدع" رک روزه ص وصح نیعل وا

 هلا | هد ودعم تاوذ صضعب ندا اضتقا یتیمرحم ندهنس تل ود لاحر ندتهح یدل وا ندنابحا و

 32 دقع یدنل وا تراسح هضرع هنرابلاع روضح ندنخیدلوا یضتقم هرک اذم قردنلوا دیک ات یسافخ

 ت هدر دقت ییدلیا قلعت هبماس *هدارا دن شلي وس هرواشلادعب- یعح هنل وا طبر هللا راط رش هن وکه ن قافتا

 3 ردک رک هسنل وا هعلاطم یمالابورز هدرما یادتبا یظنتلا لبقو حارخا هرهاظ و هلاکم جیردتلا ىلع

 ۳۳ ي و ر لود یرتلود هیسورو ایسورپ هرزوا یپجو زلوم ۳
 را بسا هلا ا تاوذ هب هسیا ررر و رارق هقاقتا دقع هلا طارش قحهل وا دناع یداوفو

 E نایک هسا تروص قحهللوا لصاح عفو ترشابم هدیمعو قنوت ییطورشو هندتعو طبرو
 E داوم وا طب رشت ه هيلع تلود هدقافنا و یلصاح رون روک تسانم ت هند

 1 : هتسراو ندتنجه ناعمالاو نیعلادعب یاوفو تنجه و یررض عفنو یلوپسو تبوعص هلیساضتفا
 e هلغلوأ نکع صا یس هعفادعم ا و لوبق دسلا نورعم 9 تل وسو

 3 ۰ ردکنمدنفا نامرفو یأر هدلاحرهو
 و اوتو د وېع اج هق ورزو كنول دیگ : هنافک و لاوحا كن ول دیسک لهلک

- 

 8 تلاخر اناا ا ال نفرو توا هداهم دقع هلا هيلع تل ود هدنتح

 . یدهع ضقن هدنعوقو مهراج كتدم دیا تلود هلا. وعسم هدنخحنرات زکس قرق زو كس نکیا لکد

 موج هلا یروهتم رواط ددعتم هب هراس تادح رسو هنسوو ندوو ی هلقغلا ىلعو تاکترا "

 راه متن TE هخ راقابا یرازوا دهع تسکش یتیدلوا بکت رم هرخ الابو
 هدر یرلکدشا زواحت یاب "هلال هلکعا ناسحا ترنصنو قیفوت هبهینس تنطلس هلالج لج

  هوارق و یربهعلق دارفلب و هطا قرهلوا روصنم و بلاغ نیب ند ةي ولاو روهقمو ب ولغم
 یکیدلیا لوخد هتکوش یوق تلود فرصت ٌهَضبق عاقب و یضارا هلو یرلاضق ا متف و
 . بغار یتحو مولعم یریکدتا ناع دېع ددح هلا تبث هناعلسا و افعتسا نماد رارکت ا دا رفع و

 3 رخ هبهلع تلود هدنلالخ تا ناشر و دایر ورا لار اتسورپ هدننرادص تكعوحرخ اشاب
 1 ا لارق هنس تنطلس تقولوا بولوا بلاط هقافتا هدنبلع كنولدچم و لاسرا

 5 ہت راسو لدراو راج هسلوا شا رارما رکسع كی زوتوا یمرکی دن رافرط نومزو دعاسم

 قاوا "3 یرلتلود هکلب و بولغم هیلکلاب هدنلا یصخ یتلود هچمن و كللا ريحت ینوصحو
 نامز قوچ یغیدنلوا در یساقلا كنلارق ایسورپ بویفل وا رابتخا یسدا و تلشکنو ز نکیا هدناکما

 كنادناتو و دطحالم یسانعو یکنادرم یکیدلبا هدنرتح ودنک كنهبلع تلود وله" ردلکد

 تلود هدنرتا هرم هلا ولوت سم نکیا یراومه تح یاعتقم یس هاظا روع یعضو

 7 رد | مايق هب دیک هلا ول وقسم و قافتا دقع هسیاردا اطعا ها هسیک كب ترد

 س ا یالکوو ال و و وط



 علب و لک | اوهداب ییدسیک ك قلا 0 ها ردیا هل ا اک یتایب صاب ه هیلع تلو
Kayهلع تلود زونه هلا وقسم ندعا اح ندلود عیج و فوخ ندیلاعت هللا توا تعانق جد  

 هتلمرپ ندقیجآ هدننفو یتیلوغشم هنعافدنا ٹالغا وش یتیدلوا راتفرک یلاعت ہللا ءاضق و طبر یی

 بصع هن وک هن یهدودح "یضارا ردوو ندنتکلع نادر و تاکترا ید مع ضعن نالوا ا

 یی راروطو زرط كن رلیچمءا و راذکتحص ےقم ہدەنایشآ تکوش هناتنآ ۰ ردرھاظ هبهماع یراکذل

 قام هب دا رب رک یی رهدراب فیلاکت نالوا وس و هلا رب هن ام نوک اب و r د ومع زا حراخر

 نددنمارا یاناعر هک وم ی ھاشداب صاوا نالبر و هش كب قب رطب یمرا 9 یدنل وا تر هلغل وا 3

 مات ۵سال ر ۶ عبات هب هک ام رقم هدک دلیا 0 هدخا وم هرزوا ی ده دعاق ام یرلنریک هنبهذم ثالوت 5

 ییرن ةاملعتم و برق وا نانو هدقفرط و ارات وعلم یراکدلنا ناکساو بلج ندنسایاعر هيلع تلود لع

 یتمرا هتلاو عامسا هل یتکیدلیا ح موس ص قد ر طا یرلنل و وا دف لوخد هڪ رفا بهذمو

 دص وت یصوصحو هن ریچلتا نالک هعفد و و عورش هند راب فیلکت ردیاغ وا شدت و لع يرطب

 هدنع وق و یر هعص ام هلا ایس ور دیس نک ادعام ندرنوو ۰ ردهدکعا رارصاو ادا موبلا ا

 یراکدتا رب رگ E ندهن تنطلس یایاعرو لاسرا هكا رمدآ هعاط هرو کک 4

êندقمقىخ  eا  eنشد دررقم اه دک 3 وا ۱ دارا  

 هلا تالع ماظن یدعش هيلع تلود نکا راعشا ین رب هنطاپ دسافم تاکرح :یراکدلیا زاربا

 4 2 E ٤ کک 2 کک ندبورح نف : بولوا لونش

 ا ۰ ۳ اما ید ررعص 0 ق و با ا ر ا نوا زاح و تان

 تل ود یرکفو رگسد دهم اعم ییاضوا نانل وا عاقسا ثالوذخحم نالوا ۳ یروطار

 0 هلقاع یه ا هڪ نالوا ردس رو كش

 کک كت نالغواو ا کلاه هزوفس» ی اتا و ا هی

 هل رنو هلا ولهبس ور و ايس ورب ررح لا ونمرپ ۰ ا ل بازم ففا و

 یراکدلیا هدلاح یتیدل وا رسام قافنا دعع هلا دعداز طورش قج وا دعا رد هن رات وشخ 1



 e لات هنع یرلتح هلوا تبوک خاروس دن رک یک هدد نابردرامو تغارف ندعاضوا

 EL یزاغ یتحو یکیدلیا داع! یرخا دعب "رک هلرالارق راعو لدرا هدنپلع كنه هيلع تلود

 ا اغا لو تورب و رکتسع هنرلکاح راغ نالا فرع ی یلاعت هلا هنکسا ناح نایلس
 . جخوسا مدقم ندنسهنس تور و روطسم هد راوت بتک یکیدتا هلاوح هنیدالب هی تم |

 . هددشار ځرات یتیدنلوا قافتا دقع هلیتطاسو اشاب فسو ریزو یرکسعرس یعاط اباب ید هلبا یلارق

 ۰ رددهفویسم یااضف یداحصا طبر كنهنس تنطلس هليا هيك رفا للم هلغل وا روک ذمو حرص

 . زاوج ځد یکیدتا ولس ه هعدخ و هلبح هدرهلن نوباق یب هسک كی تلا كنول ەچ هدراهنس نو

 تقول واو راکبلط هلبا مات شهاوخ هقافتاوب هدننامز اشاب بغار یلارق ایسورپ و + رددلیلد هقافتا
 | بويع وا ه امز نامز نکل یدلروی فاعسا نی رق عارم ندنفیدل وا یسهّلاغ رخارب كنهيلع تلود

 .هدقدل روی یرلتلود مولعم یتیدلوا داوف مزلتسم یطبر هلبا هعفان طورش كروب نم قافتا هذه ةلاا
 3 . ۰ ردکمالاهلنم ترضح نامرف وما

۳ 
 <( نواه طخ راد هنصوصخ رارسا متک وب

 ۷ 3 مر زو

 : ھا ردا ی رفس حد هدک دلند زلواو رکرد یروذحم تاشاع دوس كنعد و یربغ

 1 . تروشم ,لخاد یتسهلوقم زلوا رولوا مدزاب هرکرازپ رازه هزسن تم ضرع هب هسارونلوا

 2 قلود یک یرالاحر كناراصن لود یراراکداب ارل ود مز یدل وا نابع ش دا راک. رخاود كيمریدتا

 ۱ هرییدت هن وکه ن یدعش ردشعا عیاش یع عوج یرباوج نالوا هداروش سلح هدرهاط ردرللکد ولربخ

 4 3 ۰ ردع ولطم یرخو ردهدنو ِ وللر و باوجه# هیچا موسرمو حاتح

 ۲ 0 ی لس وسد م 7

 و ۱ مر زو مب

 a هت ر وشم تایرآ قج هنل وا عج هسلح ییهصالخ نالوا وام روظنم وبشا

  كزقعلرشیریغردا فقوت هرانوب رفس ردمزال هظحالم ینسهلج هسیا هنره نالوا مزال راسو یلاوحا

 . یدفلیوسو ىد یشوش اما نوسنلوا لع هلبرارف یرتروشمو هلبقافتا هلج و یساضتقا
 ۱ 3 هن وک ضارعا ود ىدا رک هظحالم هل وش هرکصتدسلح و هسیا رولو هنا هدسک هسیک ود

 ف ما یافت لو 2 ا تردا نالوا تجاو ی وس هسا رول وا رپ وس زوس

 : هروک کوا رولو نسازج هسیک هلوشوا نوت لازم نآرف هسیا ردا رودص ندیک تکرحو
 یک کرک یفردرهو زلاحره ندنعثد یوق یکیا رانوسلیا رکف هجوا یزماکرادنو یزققوو یزلاح
 . قح بانج هنلوا ضرع هنویام فرط یتافتا كنهلجج بویتا مک قح هسکو هظحالم
 ۰ نیمآ هرب و قیفو



 تلود هیلسور هلا هاش هيلع تلود هک ردل وا فورج قیع ثعاب لاعتو هناهس عتاب

 كالئاس و رول وا یداب هن را رقتسا و دیار كتافاصم و تالا وم نسب نالوا راکرد هدیشاب یه روطارعا 2

 ندا نت هدناب وق و او عرف هعفد و لدنغیدل وا مّزبلم و تولطم ندنف رط یلاصخسا 2 ٤

 ندنعیدنل وا را یکیدلب هل وا حالص و ےل جاسفا بج و۵ N لاقو لبق تر وم نیتل ودلانیب و

 دع)اطم یک و رابتخا تلود یکیا وبشا ییسهرک اذم هناتسود ندنشرط كرو نم صوصخ

 ن زادعب E هدارا قمالاق لاقو ليف ثح داوم ولردر دعب نم نیل ودل انب هرکصذ دن راکدلیا ۰

 قف وا معتم ن هلیعفانم كەد وقعم تراححت و كن را ومه و كا ەد وو وا صم

 تلود یکیا وب شا هان هنن راکدروکح یضتقم ینطب ر هه وق ةطبارر لرو نم صوصخ نوچا

 نی و دقع كردا ناع و دهع انلع یتساشا و تیاعر E اما لدنسو هرک اذلادعب یصوصخو

 ادلع تلود عن اطعا راهمانتصخر هن لدو نتو باضتناراصخ مع ندنرفرط هدنراکدلبا داره

 اب رد لعفلاب الاح هدنرلن ورد یلاحرو العو ارز وا تو و یابد کرد تام زابو ندنفرط

 هلیلج تامدخ باتک تسایرو یغلیضاف لوبناتسا اهاس هلیسهباب یکلرکتسعیضاق یلوطانا و یتلناد ویق
 نا هافنهش نارود رواد ناف تدع وکو ناب رد ازاد زاب رهس تولوا تفرش هل

 نابحا راد ندنرانوامش بذاح دفا رها شدا ع لو ولتلادع ولتاهم ولتمارک ولتکوش

  یرابانج یسهګ روطارعا و هاشدان رلول هيس ور ماقلاب ولتنکم ولتعنح هل رلهیماس ههانصخ ر نالی روي
 و ا ر یمخرمو یسسلبا روا فوت هددیلعرد ندنفرط <

 ا ضو هلا همانتسخر جد فوقاغ و هدوقاب ولرم ولر یرلاوف كد را ا "۲

 یرک دلاتا داوم هدايا 4 هدرفب یرع رهمانتصخر نالی ر و هزع هلهج و یماضتقاو قیال

 "۷ ا ۰ مت زشعا ربهع و اضما

 و كب و كس هما دع هطاصم نانل وا دقع هدنس هنس 2۹ نا و ك هدام یک

 نا وا دفعه هب- بهنس جوا ناسفط زو كی و كنهمان د ودح نان وا میظت هدنسس هنس ل

 نود راد ا ید بس اب تا دی ب
 تلود هلبنساکلوا یعدق یه یزوا کله اضقا ی روا لع ترشوا رسا هل

 راد كت دما دهع ید دنس نا روطسم هدالاب یس رابع هلاققاب هدنفرصت تح كن هیلع و

 هل وط یی صو هلو ناک اک هر و *هرابع هل وا ج سهم هدیسهداه یھ وا نالوا

 ادق نیرو ل ا سه زی و ور
 هروک ذم علق تولا اعدا و نامزد هدنف ور جک ی 3 وقح E نانلوا اعدا E .رارزوا ی  هیحأت 3

 ۰ ردا فازعا نغیدلوا یکلم E تلودآیاک



 ٩ در دارا هدا حو ه لاها ید هراسو رادو تارک ۱۳۰۱

 ج

 ا و و
 ٤ و NE نو کم هدننب زکدهرق و ناب وق رهن نعي هدنسهقاب ور رو نه ر

 . كنراترضح زهح اشداب نمدنفا زم ی لو را رم لا هارد یلص مش هک اوا ردا

 .. یربانج یه روطابثا و هاشداب كراولهیسور ماقلاب ولتنکم ولتعنح كرکو ندنراتوامه فرط

 تب قیدصتو ات فای راهمانهدصت الع ررحم هوزوا داتعم هجوو هل راضعما ودنک ندنفرط

 ا دا دو یر ناب وف هدیه وقف ۱ هدام یک را

  مدقم ید دسلآ " رول وا ن نکع و هدنف رظ یآ ترد یک EE وبشا را همان دص ناو ۱

 تب .قفاوم ی 1 ییمانعمو مهات هم :یرلدص> مم نیباح ِس ولی رو را رف 2 هرز وا ق وفل وا | هلداس 2 هد هل یلعاط ف

 e تو رو .عخهلبا زع رارهم وزع رلاضءا وان :ک تولا 2 9ر بانر سد“ ) یکیا قیاطم و 9

 E 3 2 ۱ : : ۰ ردزشلا هل دابد

oF 

  2یسهصالخ كدنس ناللرپ و هبهسور راد هنادش وقالفا ۹

 و :نویامه طح هلب راساقلا كراراب و ندا دورو ندنادغب و قالفا هدنسهنس ر ن زو كم

 : 0 زوملا ندقالفا هبادمعت یسارجا كندیلع سا وا نانلوا ناسحا و اس محو مه نو و

 4ه زج لاس رههدان ز ندشورغ قګ ترد قرف زویتردو هسیکشب زوتوازوب ندنادغبو هسیک زوقط
 ناناوا بصنآددص و ۰ زدی ماست هدنداعس طناتسآ بوروتک یغلابم نانلوارکذ بویقلو هبلاطم
 کلم قالفاو راهیعا لیصح ها هلبا هنا وب O انا eS زاوج ندراکب

 2 ا رکی ةو كي ناتسقط هبدیع ندنادغب و كي قرف هباکرو كي , ناسقطایسا و دقن بدیع

 1 ار وسرو عفانم نالوا اع هراودنک بويعا عیزوت هایاعریرلکب نیتکلع یتسهّیاقا بونلآ شور

 e یررض و صاح یاعدا ماکو تالو نالوا هدیلاوخ وا و ردا ادا ندنراهننعم تادراو راسو رکو

  .هرلع تلود یرلعردنوک رلرشابع نوجا یلج هب ده و دف درج و بوبعا بلط دناوععجار هناباعر

 ۰ تویلر و ناوحو دناوع و بصخم یس ر هد هيلع تلودو نیما وا روڪ ندنفرط

 E یار هدلاح یقیدنلآ ندفرط راحتو هیفلوا لیمح هب یلاها یسهیلقنو ادا یه دقننع ندیربم

  رعس یمانغا قحهنلوا تخورف نوح ا لوبناتسا ةنکسو هرم تانیبعت بونلآ هرزوا هجو یعیدلوا

 راسو هتسارک نالوا مزال هب هيلع تلودو راهدا تخورف هل رلتراظن راهدهوب و هرابلج و راجت هليګار
 جراخ نددودحو ادا ًادقن هلهجو كحریولا هباعر یرهیلقن و هبعطق ورابخا هراکب هڅدقم هشام زاول

 ترحا هدقدنل وا دبلاطم هلع و هل ع ندندتروک ذم نیتکلع و قدام وا ریج هد اب كلر دتا لفن هرالح

 E ا ندفارطاو ناقام یربغ ندراح ولنامرف تویلوا ا ا ص ی راه داع

 ۰ راها تاناویح یعرو تعارزو ترح هدن راقا رب وط و راذک وتشک درفرب



۳۷۹ 

i 
wv}در وم ظ هدنلالخ کک  lL4 تكنو اها رف راد  

 یرادج رت تانسهمسر قاروا ضع صعب وب

 نالی زا هژرو ویسو-"یرظان یسهبنجا روما هساارف ندنفرط یوتهر نوراب ا هسارف عقم

 ) ردیس هجرت كتارب رحم

 و را یککز س مناينم ةفاک نالوا هدنتح یلوصح تعرس زحهطاصم هلبتلود + |
eهنا قجدلوا عقاو ده رزوا س  

 و هجر یی راوطاو عاضوا كن هم وق رح هک راح یک كزس ید ردم ۱

 بابسا تاکلکم رب و لصیفرب هننراسح و تأرج كنسهبحاص هلیدادتما كن هروک ذم عاضوا ندمیدل وب 3

 هبلع تل ود كن هموق هک راح هندادتما و اش زەب راحت مر م ردنا نظ ردت و اه ی

 ترم نه راج یربخ یدافمنا لرو طناصم ترا ناو
 هم یاد EC مهدنسب وف مزج رولیفدبا لیدعتو نکست رادتم یلامآ تداس ۳

 کت و رهام E کیا یروطارعا ۳
 هم وقف رم هم راح ندنعهط و صرح نایمر و نادم و ةنزاومو هربعهوق ا روطارعاو ۱

 لدتا كنهروک ذم لاا هجزکلاب تارات 0 لومام یصا ۰ عهدننش دنا ها
 ءوش ه دنعح هلع تد تان هک راح یک ییدلوا رب لب داتعلا ه را هطاصم و هسا نمەلوا لصاح 9 7

 ناب ر هلم ی لود هژماکنا نوا كعا جن ع یکلامتو صرح "نالوا هدرص وصح 1 رجا یییدصف : 3

 ِ مدل وا نون ند SS ییناکما تکلکعا را

 هک ندنف و همت یر كط هموق ره ۶ هنسهن

 4 ردیسهجرت كنار رح نالب زاب هنژرو ویسوم ب
 تل ود كنس هک روطارعا هیس ور یلصفر كنهلاکم نالوبعوقو را عاش چ وا هل روطاربعا طب

 تل ود یکتا دس SBMS ۳ ندهلاکهو هتشلا ۰ یدنل وا صح دنګ یاب نالو | هدنهلع هيلع < :

llارس وا ىد واشعا فاکتسا ندارح | یلاطم ا هد دما العا نانلوا ےک ندر ط 0  

 هدا مدلیا نیعو مزح هنکو دا كا خو رتایوق ا هم ورم هک روطارعا ى ۱ 1

 یدبل وا -ِ یابسانم عاطقنا هل. ود هبسس ور یرارصا گن هبنس ED ا هبلا راشم روطاریعا 1

 شبا سح یکحهدا توعد یت رف هصلشار كنهللع تلود ثیشتر ولوو ا قکلک

NAEهد هناب و هدن رقص یسهب رش س ۷ عل هدنسبتلا تا دهب دام دنس  

 ا هنعد) وا هدقخاب هل رظن تصرف تقور دعا هنسهعس ضاغا ناو یرعض رکر هدنهلع ب

 5 نوجا رفس و و مدیا داكا یهمزال یادت نوڪ ا قوب هلا هیاک هوقرب لباتم کو بم 



 .e A رج

 ودرا لوي قجهنلوب هدمادناموق تحت ودنک تاذلاب و مدنا كجهدا قوس رکسع كبشب قرق زو

 . تنطلس هرکصتذکدد یدبا قجنلوا عیزوت هرارب ندا باما یروصق بولوا غلاب هکی ناسکس

 هدو هلېلاراشم لارق دوخایو یلارق ایسورپ ربارب هلکعاقوس ینک كيبشب قرق زوب هنهلعهینس
 . شقلازوب ا هکعرو هدنعوق و تکرحرب یئزج كلا ندنرفرط رلکخ هیتما كيا داحتاو یافت
 ثعفانم یتجهلوا یشعازق هد ورب كنسودنک هیفام عم یدلی وس جد نکو دا قجهنلو یرکسع كی
 . یسارو ندنخجهیمهلتوط لباقم 4هدامره كحهدا دیزت یتتوق كنلارق ایسورپ هدفرط هت وا یسهفاک
 هطرا و نوا كمامر و نادیع هارحا تان كنتلود ایسورب هلفلوا یثرب فسأت بجوم دعسودنک

 مالک هوالع یتکیدتا اهناو راعشا 4 هحم روطاربعا موزا كنسعا قوس یثک ك ب یللا هترزوا.

 - رنک اهرکصو یدشلاج هکعرب و راکفا ضعب کب هن رزوا رصم هیلاراشم روطاربعا هرکصتدنوب یدلیا
 ۱ ۰ شا ره ندنسهنا راکتراهم ریبدت وبشا هدتعچر RE هنابلاباال و تسد رس

 4 یراذکحلصم هسارف میقم هدەناو هدنسدب رکی كانناسین هموقم ةنس ب

 € ردسهجرت كنار رح نالبزاب هنژرو ویسوم ندنفرط یملتراب وسوم ظل
 كنهبرشب وقرب حبه ینتلود هیسور ندکعنا ارجا ییسهکلپم ٌةبرض هنیرزوا هینس تنطلس

 ندندسحو هطبغ كنتلود ایسورپ هقدمروط بوشبیاب هبهیسور یتموکح ایرتسوا و یکج هیمهدنا نم
 " هنمربآ ندنقافنا كنلارق ایسورپ یی رو یصنکیا هم راچ یروطارپعا ایتسواو ینجهیمهلوا نیما

 اس ورپ ندنکی یقآ هدوشیزو هللا هراج یسطعهدیا كرت یکلسم یتیدنلوب هرکص ندقدل وا قفوم
 یتکلسحو هایسل وا طونم هغما غوا تل ود ارس وا هنسهعظ هرطاحم كمروشود هنقافنا هتشر كنلارق

 ّد ۰ ردهدت وا نظ هدارو ود نەدا لرب

 هک رک ذلا فلاسندنفرط نژرو ویسوماخرومهاض راتیرب نوا كانسام هموق ر هنس
 1 رد سەرت تناملعت نال زاب هتناج یوتهرب وسوم #9

 . ۰ ردندداوم تقد ناباش هباغلا قوف یالیصفت كزکتالاکم نالوبعوق و هل روطاربعا ایرتسوا

 ابرتسواو هتناروصت نالوا هنېلع هنس تنطلس كنس زوطاریعا هیسور هموق رم تالیصف و
 لیلدرب دشالباع نالوا رکود هتواع رابطا هبهعوفرم ةحم روطاربعا كفزوژ یمنکیا یروطاربعا

 هجنوپ ندنفرط هيلع تلود اب هلم كجداک مزال یشلت لصا هدلاح یکیدعت نر راتب ۰ رددیدج
 هدیابو دتشیا «ردیم هرصم هدنماصقا تبن هصروظاربعا هلی هدلاح يتيدتل وا راهظا هطرفم تادعاسم

 قجهلوا هعزاتم ثعاب هدنسب یتلود هیسور هللا دلع تلود ندفرطرب اریز زیهدهشیدنآ دايز كب رز
 كعا ترشابم ه هناصخ تاکرح اعیرس كنهنبّتق ندفرط رکید هدکهسیا رویم هروک ببسرب یزج لا

 . ۰ شاب ایتسوا یرلبانج لارق هيلع ءان ۰زرویل آ رربخ راد هنفیدقاب ۵ همزال تاشبتو تاکرادت نوچا
 و یک تم هه تم

 نه جا یک



A F- ۱ «ِهک  
 یسدعلاطم و راکفا هدنتح ۳ وار مت كنهموق رح دم روطاربعا و هک هللکم هبا چ وا سنرپ ر

 ر هن هت ر اتو منم كنو هسا یک یراکدید زر اوت را قو ییک و دا هن

 ردشلنا رومآم يزس كليا ساقلا دكا ندا یوم سا ناب هلتروص هنامرخو هک ضغوط هز
 هنس هیفح تاس كن روطارعا ایّتسوا و یتفددل وا ندن راتمدح مرام لا كن رابانج لارو ریفک و هتشدا 3 و

 هح ورآ ند رس یالوط ندن و !یرلب دانح لار و هد] اب زکفید] وا قف و» E رصرخسا تام والعم جد راد .

 هدن راج هجا تک ندنلارق 9 ايس ور هلا هل سو و مرد افتک ۲ هلا راطخاو ناب یتیعحهل وا نون ر

 هدن راکحهدبا دانسا و ورع یروصت كعا كلام عیسوآ هنس ودنک و راهضا وقروق ندهلا راشم لارقو 3

 اناما یهلاراشم هیفام عم هدک هسبا لکد ففاو هن راسما كنلارق ایسورپ اعقاو ردقوب هابتشا

 هدنحاصم یانثا هسا لاح هنره زر هدا نظ لئام کیا منم هدایز ندج ورت ییعفر كنغلوطارپعا

 یر هدا هدیعرد هوا لاتو هر اسورت دو هات ا ک
 زاربا هنس وزرا نالوا راکرد هب هظفاحم یاب وروا شا لاح 4 زعلارف هدهنان و هرفبشلو و

 را هدافا ههلایمو» سنرپ یتغیدل وا زع وزحم یفج هلیقاب هلیرظن دیدج لیلدرپ یکیدتسیا

 میم هدهردن ول ندنفرط نژرو وسوم اخروم هلخ رات یر كنسام هم وق هنس #

 1 ردسهمجحرت كن املعت نالب زاب هرامداد وسوم ی یسجلا هسهارف رد 2

 هندانسا و وزع E تار رهن دود نکا یتیدل وا هدتعالل وق هز كن را ازس وا

 نالوا هدنتح یمهعقا و ا یسه رهاظ تالباع ناو ودر ددا وک مزال قلوا عنام

 فوطعم هفرصت و هرادا لوصار ولتدش لا یاروصت فک هدر ۰ رولیهدیا هلا زا رادقحرب یز

 رح تاکرادت ولفرصم تیاف هدنات سرا هدلاح یتیاملوا ید متر چه هادی رپ نالوا
 هس ور هدعدسدا ردا یی یعلقوا هداطخ هدابو ۰ ردنا لوبق لقع اوج کک جا

 كب نوعا كعا لیدعت یراکفا راد هشدلوا دوم كقاقتارب هدنسهنایم لود اسوا هتل ود

 هدنفیدل وا دوجوم قرهلوا یوق ك داروک ذم قاسفتا هدلاح یدال وا هدکلنشد و هدقلناب راش قوح

 تلود هسرولآ تحت وا یروطاربعا اسوا هکرولیهلوا قرف ردقوش طقف ۰ ردقو مهابتشا

 هدنفح تشو كن سالک و هریکنا + رولي هر دیک رتفایف هتشب هنص وصخ يکلاغ بصخ كنەلع

 یب رفدنلو هدنتسن كعا تقد رظن یصح ردق ه هج ردن اکو و نکو دا 4 )هرات هو هعلاسطم ی

 یار € ا لود ورشا كتلودر ۰ E تود ناناش u تاکلیب 0

 لاوحا كنهلکنا هبقام عم هده سلا رون روت یک 9۹ رک یاد هللا یدیتب رظن ندنفر و

 رظن فطع هل ہی زج هبهدامو كاکشم عقوم یراقدنلو كنسالكو صوصللا ىلعو كنسيلخاد

 ویسوع نانلو یرظان یسهینجا روما هزلکنا هنسبا لغ ۵ ۵ ینرولوا یسهدعاسم کا تر

 رککلکغا هدافا كرديم روک هدننووض تکا بلح مزعارع هال نر نمود



  NEسس ی >> ۱

 2 كىيا E هغم اللوق ناسلرب د هلبا الا راشم تلود ر 2 ا نع رولوا وا
 ۰ ردراک رد یکج الب هدا E یذوف لنز ر طعم تل ود یا هلو

تحاصم هدر زوتوا ثنسدام هم وق هنس
 : 4 ویموم دف رط یر ویس وم موق مرا ذک

 4 ردسهجرت كنار رح نالنزاب هنژرو #

 E نانل وا تعراسء هنساطعا ندنفرط هيلع تل ود هتاداکتش كرد و

 E هلق كن سهدهاعم اتو رانی نالوا شش وا فیاکت ندنفرط ی ود هس ور تاذلابو هعل رس و

 كنهروکذذم "هدهاعم هام تالاکم نالوا شلنالشاب هنسارجا هدنسهنایم امعلاراشم نیل ود نوجا
 قحا ۰ یدبآ روهریدتا دیما ییعج هلوا ی یینما و دطدار ڭنەىماد هطاصر هدنفح ااا راشم نتو ود

 ا تابعدمو تلاطم ماطر هب هلع تلود یرهاظ تاس الب و دو ندر تان. ەګ راح هس ور

 هد زو ص ڭجەدا جاتا یرح عیطلاب كنهروک ذم تایعدعو یعیدل وا ش هر و رارف هکعا کک

 ۱ و ردخفلف راب سا یعبدل وا لوبعلاعتع ا ل ود

 هک هدنلرب ندنف o اخر وم هل رات یزکس نوا كنار زح هموق عهنس و 3«

 4 ردسهمرت كتاملعت نالبزا هر ون رسا o یریفس هسارف ِ

 ۰ ردشعا خیل هفار و یرام ی یهافش رب رقت نانلو فوفلم هنا رب رحت ویسا یروصر زلارف

 ندنسودنک یسعا هداقا هن رابانح ناو ور یلولدمو تئارف هنس ورم ایس ورب یروک-ذع ر رفت

 نالوا عقاو یشان ندنتبحم نالوا راکرد هتلاسمو ملص و تیناقحو تبناسنا زلارف ردم“ رکا اجر

r 

 یسودنکو شعا نتتو مزج نغجهلوا ردقت ندنفرط یرابانج یلارق ایسور هیلاراشم كاشبشتوش
 تلود ڭنەنىزىق یخکدا بم هنسقلو فلاح هلیسهدایز هنصوصخ یلالعحصا كتدینس تنطاس

 : E هراکب و برج قدرط یو نامل صم لئاسو هدلاح یدل وا یسهدن دج تاناکش صع) ند هیلع

 | هابتشا یی کج ها ددر هدکردتا فرص ییذوفن نالوا هدغوبسزپ هدننص لاصحسا ینا
 راکفا كنلارف ایسورب هدنعح بشن نانل وا د لس رابانج هلا AE لارق مگ وبنو ۰ ردشغ و

 هاشا هنس ودنک دبلا راشم نوسل وا دساآ رول وا هدزک مه هن یرا رو یکجەدا داكا هدا و و یسهع)الح» و

  يتجدقاب هلرظن یص وصخ ٌهناشنرب كنسبراک داقعاو یتسود راکفا كلزعلارق هتاغیلت نکغیدل وا رومأم

 تلس كتکرح و تالسم یتبدل وا ا راتخا هدنس هجا ود تب نوا هدکعا دقاخا یابورواو

 ۰ سو ی ور اار 3 یکحهدا ربدعت ی تیذاکا

 ¢ ا یر ط نژرو وسوم هال: 2 نوا كن :ارب رح هم وقص هن س هلن 1%

 هک ردبسهجرت تاملعت نالبژاب هبیملتراب وسوم #

 جم الخ كنا رب رح نالوا شه وا تئارف اک ندسفرط ی ی ماح تن وق هقر و نالب ردن وک اف



E ETO 

r ۸۳ ۳ 

 ا رو ص یکج هل هدا اا كنروطاربعا انّربس وا ه درج یاسش كنهبیس ور جد هو و 2

 روطاریعا اس روص قلفر طب ندهروک ذم ل روص ۰ ردش 3 یواح یتاتیفدت و رام الف ضع) هدنفح

 دنعب دل وا هد هل رظذ ارحالا منم هنن ر وص تلاع و یا هنس هتل ول عفانم و ناشو سس وماد كملاراشم 9

 هلحادم و تن واعم ندنقر 5 هلا راش» روطا ربعا هب رابتسا و تبصع قحهلوبعوق و ندنفر ۳ ات ًارظن : ۳ 3

 ناب هحا رص ردقنر ھ۵ یان ۱ كتروص وشو و روم لیسالک | یدل وا ش در وا ناتا | اح یروص قفل وا 13 :

 2 هح رد تعلاعا تاکماعا هدهاشم یو هکر دش وا راسا هلح وض و هد هج رد ر هد هسا شمال وا و

 خادم دنص وصخ یمانتغا و دعساف» ك هینس سر ست ۰ هیلا راشمروطاربعا هيلع هان ۰ ردق و ههش رد هرات

 كنو ندنفرط هلا راشم ر وطاربعا هدلاح یتیدنل وا لمح راهظا هلت وکس دنص وصح یسالیتساو بصخ

 نییعت هلباهنلع هدهاعمرب یاوحا الوا هددتسیا هدکعروک یک شف وا رظن فرص ندتلئات هنلثءرب

 5 یه و طرص كن ول دس وز لاا کیا نالوا شفلوت لوق روق ES تداعسرد .یفودو ۳ وا

 راه ظا ات روطارپعا اا یتح هیم هنل وا نیم و نظ راقاب اید رعب رظذ هیلع تل ود هنا

 ییبصع ول و و یعدداوا تراک ندهعضا وم ا راکفا یتعبدل وا هدکعا

 ها اب سا و بصع SS دل ردنا رانسا قابو قالفا جد دیلاراشم ر وطاریعا یک یکیدلیا

 ٠ یضار هنیصغ كنابو هلا عرق هیئس تنطلس هتشا . ردهابتشای یکدلیا تشد

 ار ر ردق و رش ۵ دم دفیدنل وب ترابع ندنو یروصت یتیدنل و 1 و هد كا | رحا تملاراشم روطاربعا

 هزعلارق ا نا وا یروضتر قفاوم اهد هنا زعلارقو 0 اهد تم ۳ روطاربعا

 ندا ا ی ک ییدید كح واق ومس وم نوحا كرا ا ادم 4 ثعا رابحا یت نرو

 تا كهبلا راشم روطا ریعا تابع هسا زل وا 9 را قګا یدزملکب ا هبهحرد

 یلععا ےک یوهعلاطموش نالوا درا و هات E صم تاکرحو ی
 هدککا ۱ راهظا و نددم زال

 ی کک یارح ۳ لا هد زف ی ۱ ےکیا هک راحو .یکهس و داععا هنس ها رعب راکفا یییدل وا

 باس ا یکلکعا داكا ساسا هتکرحو تام یکجەدا فیلکت ی ]وب هتل نوجا رخت و جم

 ۲ قحهدال اا یھ د واق س رب هيلا یوم. نمهدافآ تروص هن الفا تم م اعقاو یدلیا لع

 نم و رد ع وفولالبق یرارق یکجەدا راشخا كهبلا راس روطارعا هدد ۱ راکرد یقجەلوا ر

 هرادا ید ندفرط رکیدو یسهیبسک لامآ تدش ندفرطرب كہلا راشم روطاربعا ردلاح رہا كلا
 هادا قرف یحاتنو بقاوعو نالوا كعتهدکوت یتسهیلام هوق شدلوا شر دک ر هلا فرصتو

 توبلا ER روطارعا قوا ردهابنشای ىج هلاق دو نر N قوخ ك a نان و لو تایم

 ا تد روبع هن اب ندقحا یو هبلا راشم نول وا ا رول وا هد زک مه یو 9 یک هدبآ داكا

 اش هلا راشم ا رداکد ندداوم وفا لوبق قرا هلطاب تاراذتعا ارز ردقجهنلو "

 هفیظ و كزیلارق كلکلبت اعب رس یتسارو كجهدبا تنواعم یەننەالس هسخو و یبهنلالعحصا كەن

 هس هقن اس لاا هدعاو یکج هدا ذاا و لب هام قحلوا هلک زس كت واق سر هيلا یوم ردندنس 1 2



 یا A جی

  مردبا نیمح و نظ یتغح هلوا" تراک ندکعا تانتخا ندنا-اضا ول رد ره هدلاح یل ردنل وا س

 ونک یدک س ندنعح هل وا هداف دهج كلکعا یعس هبلج ییداععاو تبنما كهللا وء 0

  تنوق هيلا یعوم سنرپ هکردقوش رولوا بسانم اهد زکغلقخلوب هدب زارتحا دیق تروص ندزکفرط
 كعادع ندمزال یکعا ر ید هرس ی هفلتح تاضاّربعا ردم هدننارب رګ نالوا تستر

 یکیک>هدیا ضرقف كنسودنک هسیا زلوا چ ده و هکعا لح یهروک ذم تاضاّتعا ندنفیدل وا یلاقحا

  Eبابسا نان روک اص هکلکعا بارشاو ےھفت دبیلا یموم سنرپ یزیکیدعا نط ووسائلی 
 روطاربعا ال وا تاصضاّرعا نانل وا 8 هک هلو مدلیا لز ندهعزال یلکعا  رادب ۵ رد ًاعابتحا

 تاک اتو یحدشود راغم هتسومان و ناش یمغا صح هنتروص قلفرطب یتشودنک كپلاراشم
 - روطارعا جد هدنروص یکیاو اشلاثو یعیدل وا شمک یقو كکلکعا ذاا ىنتروص تفلاحتو

 و یتجهلوا شعا لیهست یتیراب رقت هن رار ر كن راتلود ایسور و هیسور كېلاراشم

 سومان و ناش ارب ز ردترابع ندلامعتسا ءوس یتالک یسکلوا كنهروک ذم تاضارعا ردشغلو ترابع

 ا ds هتکرحرب نالوا تیناتح راهم هالا یبدلوا رادضا و عمو قیعح

  هلخادم 4هروک ذم تکرح هسیازل وا ج هدریدقت یغیدل وا هدنسهجرد ناکمالاعدعاب و هد وهب تعئاع

 ا 2 . هددسا تراتسع ندهربخآ تروص وبسا یصارععا یھکیا كلا یوم سذرپ ردن رابع ندکمالدا

 ا ارز ردناکمالایدع یو ۱ شعا شد رد هل ديما كمردتا لوبق هز و هللروص یدح یو كلا یوم

 .  قثافهنسهبرکسع" "هءوق نالوا ش ر , كننل ود ابزتس وا هما هیئس تنطلس كنسه: رکسع "هوق كنولدسور

 ۱ 31 و یرهشو ناتش دلا یتیدنل وا هقاحا ندنفرط تلود یکا وبا كنت یصنکناو نت هوا

 . لوصا لردا رابتخا یتسهرطاحم قلوا راتف رک هما را نال وا لهرطاح ء لإ هدنعح یسهناد تنتما

 ا ایس ورب هلا یوم سنرب هقرعخا ق رولب هب ریدتا لوبق لصتهزب یعح هل وا غرا ندنسهباصتعا

 سام كنلارق ایسورپ بول وا یلعح یراہظا فوخ هل و كاملا یوم هدهسا هدکعا راهظا فوخ

 . یسوزرآ ولمار هتشب ندتواعم هنتیمام ةظفاح كناملا راشم تلودو یغیدنل وب فلاح هب هنس تنطل

 ایسور .ندنفرط لود اب رسوا هسا لاح هنره ردیمولعم وا ك كنهلج هدهناب و یعیدل وا

 : . یمالکو ارس وا ردنا فیلکت زعلارق یکلکعاهلازا تاش ٌهفاک نالوا هدنقح یسهیقبقح تالیامت كنلارق "

 ار ی یر ندنفرط

 4 ویسوم ندنفرط نرو ویسوم خرم هنر را

 ه ردس هجرت كناعلت نالبزاب هرام داد و 3#

 طلست هب هئس رک تكلاع ریارب هلسریسج تاکرادت نالوا هدکلروک كنس هج راج همسور

 هدقغل وا راهظا دهش هدهزلکنا رک و هدارو رک هنغیدل وا شعا تین هلتروص یدج هکعا موجو

 سم تم راجو شلوا لئاز تاهش نالوا ا راہظا نخ هدیاب وب هکوبلاح یدآ



E NT E RE 
e Me 

E ندەوو ی وق تد و منع نالوا راک رد هکعا قاسا دنکلاع AES ی رت تب ن وقو 

 كنهیاصتغا تکرحرپ ولو رد شغج ندنکح تایضرفو تالافحا هلی هتسا شاغل وا حارخا
 هددحرد روث روک ندلوبناتسا یاس ولهیسور ۰ ردلکد ندهلکشم روما كلکعا نیم ییحات 1

 طبض هدلاح ددل و تصرف و قحهت وط هدییاد فوځ ر یروک ذم رهش یک یکیدشلرپ هعرق نانو "

 لالا هداب وروا كنهبلع تلود هسلوا هدنفو یره ۰ راج دا ا یلئاسو یرضسو
 كتو ا هل هدلاحیتیدل وا یندطبار تشر لتلود ةیسورو تلودرب ےک هت

 ديموع عفانم هدامرب ره نالیهدبا لالخا 1 یاب وروا ةنزاوم م وا یت عح هقاب هلا یدیقب 13 3

 هدنرانب یبهیلع تلود تلاع هسیا یرتتلود هبسورو اسوا بول وا راکرد یفجهنقوط هیهصوصخ

 وس وه یر ظا یسهیینجا روما اہلا راشم تل ود تو وا درا و هدف یسهصوصح و داد عفانم

 : ا روهظ a رک تل ود یکدرب چ ید هعلاطەرب نالوا شلو ندەمزال یکجەدا رفت تی

E :یی زاف و ز کد هرق یر رو لاح ۰ ردبس درو و ی لم كناملا راشم  
isزو ا 3 2  ENSهدر وص یکیدلیا داشک رانا هدن کد نانو هل زفروک كىدنو ید  

 كن هبلد وبسا نالوا هدکعا هقاخا یاب وروا ردقو هایتسا هدن راتح هل وا نده ر ا لود ید كنا 2

 جد هزم قام مز كنو هدلاس ۰ نیگیدلیا لم ۳ دلنح الم یتیکحمدا لالخا هل روصذ یهیعوع عفانم ۱

 كن هرملکنا نه هل وا مک یعحهل وا و لالخ هلسەدابز كنهروک ذم دنزاوم هدلاح یرلکدتا ےسقت ج

 7 ىل دلا هدعاس تلاحو تقو یجدزلارقو هدكماعا نک هزمودنک ودنک نیرتأت حلوا عقاو

 هیس ور هلا هبلع تل ود ورندندوعق هتلارف *یلادنص ۰ ردهدعل وا لوغشم هلص وصخ و ةد 2

 فرطر دعف د یکتا یتابسانم عاطقنارپ نالوا شک هس هح رد قلوا رومظ "هد زرسس هدنس هن اہم یلود- وه

 یهرضاح تالکشم نانروک هدنسهحرد ناکمالا عدع هدلاح یدک زلارق نالوا شلوا قفوم هکشا دیو

 كرك نوا كعا یس دحالصا اب وق ینا كناب ا راشم نت ود هد 4سا زلوا تكعا فرطرب و جم : ۱

 تالکشم لردا قرص یسهلیج سیم دن روص و ا ه دغروبسرب درک و : دنداعتسرد 3

 4 هروک ذم دعا ام یسعا یچس جد ۵ و هدیدجت و لیدعت شاد هل ازل وا خنک یراب كنهروک ذم :

 رامظا هلا هنتسح مگ لذ ید كن روطاربما ارىس وا هب هعفان تدنر هل و زلارف هیلعا ءا ۰ ۰ ردن 1

 عفانم وداک یرابانج لارف 9 هزماکن ۱ طوف ۰ رد هدکلنا دما ییکح هیعادر ینواس 2

 هغم اللوق ناسارب قفاوم هناسل ینيدلوا روبح هنذاخحتا هدنعفانم كتیناسا “عاق هدابز ندنسهص وصخ

 هدهئایم ۰ ردتحهقاب هلرظن شمل وا نیمأت اهد تاقر ا كنناتبشت هدلاح یکیدل هدا لبم رابظا

 كنکشم و هلباقتم تینماو داقعا نالوا وزرا ناش سایز وا تفوزا تك ىلەلوا كو 1

 هدهییا زا فیلکت یبعضو یاسقافتار هنلارف تکا اا ها دمو لا
 هنت وفص كننايو هنتاقتسا كنناکرح هدننعنض لیست یتلوصح كروكذم داقعاو تیثما ع

 لاسرا هزس جد ینتروص رب كناملعت ینیدلوا شنا رومام ین هکم ردنوک هغ روپسژپ اد

 ہلا یوم ر ظا نداد ز کلا J د ی د رو ص 0 ما 7

2 



 یزس هکا هدافاو هلتروص هنامرح هن ج یلارق لكنا هدلاح زککیدلن هروکو

 ۶ و رصتم كتلوذر ره و یا یاس كنا : ور وا حب كتلارق هزماکنا هبلا راشم هلع "ان ۰ ردشلنا

 ..یفیدلوا هدنزک مع نمهدعاق و راكقا حس یسهدعاقو راكقا نالوا هدتنوح یسهظفاحم تلکلام یتیدل وا

 ییعجهلوا تبظ وطح بج وم اهدناقر , دملاراشم لارف اعاغیلس ویشا ندزم لدن وب هدنل ام نط ِ

  هزلکنا هلا هسذارف یر كنه رخ 2 یتیدلوا هدکعا لومأم ندهلاصم كېلاراشمو زرولیهدنادیما

 یعوقو كن هم اتم ول ردره لث اھ 4 هععاعم یعیدل وا راتف رک كناتسهل یمهداما كقافو نسح هدنسهام

 ردیادب ی ینمدیما و یسلوا شعا ناب هلاونر ویس وم مدعم یفهدل وا یسهدام یکج ہ دا عنم
۰ ,۳ 

2 ۱ > ۱ ۱6: 
 7 نت

RSE ۳ ۳ Ê 

 1 ا داد و E ںررو وتدوم مدنسامر کن A . كنار زح هم ود ص هلس

 1 رو تن املعت رکید الز اب 2

 E فا مکج هدبا راعشا هزس هک روا هبقش جاصم ے ار رک رکید یکنوکوت

 ۰ اس ورب اوست نالوا دثن . رزوا ناب ووو 5 تكنس هم روطاربعا و ندنفیدنل و

 ة2 روطاریعا ردقو میشرب كحمدا هوالع ةمشب ندکعا راعشا یعیدلوا شمردتا ناب هنسالکو

 هعلاطم و راکت هدرعح ی رح ویشآ ها وا یو فوخ ج وم دتیعح ۰

 ۵ ا ر ایس ورپ نانلو هدهردن ول | شحوت را ا

 8 یخدهکلب و EE ا اک هلا لسوف ومس وم یرظان ی e روما هریلکنا دن . رزوآ دبقرش

 كهلا م لارق ندنعیدل وا هدکعا لاغشا عیطلاب یلارف ایس ورب هروک ذم عاصم رد ده, ءببط روما 1

 E  یرمظعیت و تقد رظن مو رک و کک لرک هن ږزوا هیلب نالوا هدکعا هفاحا قدس تنطلس

 - .ىسەقىتلوي عقوم كناب ور وا )ود هرلکن ا هيلع E ردع و زج یکج هدا یس ه وعد و تاج

 یتبدل وا شعاع ا تسو راکقا ی هذاا یدیعب تالسمرپ :E حک
 2 ۱ نا رفس سلاح ی

 ۰ رداع و دل ر وص ی رم دص اهد

 ۱ 73 رای دنا روم زا سا کن كار دمو اه 3
 ەچ ردسهحرت كئارب ر نالب زاب هنژرو ویسوم ل

 هنثش هعزانم نالوا هدکعا هفاحا یاب وروا یسقوف ویسوم یرظان یمهیینجا روما هزلکنا

 هہلا یوم یەصوص# “هلدا نالوا سس و هن رز وآ ساساو هدعاق ید هد وات رو ۷ ا

 . باوجرب مچیه هددسبا شاوب یلتحو هدنلوپ یهروگکذم لدا هبلا یموم مدلبا دارا لیصفترب

 ۳۳ داكا دنا دید تک ر حر هك ودا قیدصت یرابش کیدلی وس E هن رزوا كنو ردنشمامر و

 راکرد دننل ود هزیلکنا هدلاوحا هفاک كنس هح روطاربعا هيس ور و یمکیدلیا تر یالوط ندکیدعا

0 U 
IN a 



 ۱ سوگ ۷

 هلالوبق عع” لاح هم یتاغیلت یخ وا عفا و هنس ودنک ندنفرط هزاکنا ینہ هنتمرحو تیاعر نالوا

 مط هبهنسح م قجهلوا عفا و ندنفرط یلود هماکنا یتسهلیج *یعاسم جدزلارفو یتکج هیاکد

 هلا ی وم رظان مدتا مالک *هوالع عج هل وا وا تاتتجا نت سمداف ءامد E7 هلا قدرطو كرد ا

Et:و راج وش مالک ةصالخ ىدا زلیا هوفت یر دعشد ندا ما وال زکلاب یردنعچت ندنوکس *رباد  

ISررسط رج هل وآ را هو هدناثر هنن رلودنک ندنو و نکو دا 4 یسهعلاطم و راکفا و دزوح  

 راک قرش هربخآ هرابع وسا هدمکیدتا لاوس عج هبل وا تولوا لصاح عن و تعفنمرپ ندتلاتفو

 ود کک كردا له یاکست كن 4 رک تلور و یدل وا بج وف یهثحابمر ینزح هدر او

 یالوط ندص وصخ و هلا یوم مدلیا مالک "ه والع قد د راکح هیلنا ترضع تارا هعیعح دن ناو

 هلا هلماک تبنما نالک مزال یشان ندلاوحا نالک هروهط هدرلنف و نیش كي یدلبا ناب ا یسوفروق

 فاك: یفافتا قل وا تالسم مه دن رز وا كنو و قعاللوق ناسلر نابمهل وا نکم ی هد نم هنأایم

 هروک ذم ساساو شلوا لصاح ارآ قافتا هدزمهنایم هدنتح هلئسم ساسا هکمادام هد هسا زا -

 زع ر ره كسا زلوا چ یراب رو شوت هدنر وص قحدنل وا لوب ندنفرط دم وق ر هع روطارعا

 نالوا فوص وم هلتکحو لقع ی یلود هزملکنا و م هيلي وس زوس هرزوا ا وک

 , مهدی e ینکجەدا راعهظا اعم و هن | حب دوخ تاک رح كنسالكو ر طعم تلودرب

 جد هدن ون هلا یو٥ هدک دل د رول وا كەر و حالس هنملع وک ارظن دنلاتما هح سمر ك و

 كنهروک ذم ةا م N یفیدل وا یروفنم یشرا چ هداب ز 57 ندکمرب و لاثم | ءوس ڭرەر و قح

Eی د ود را هس ورو ۳ ندشلا ش ا هکهراح هن هدلاح یکیدلب ۱ فقاعا, نج هل وا لاشا ءوسر 1  

 نابیمرد یفبدل وا و ہدکع”ا یع رو هعوقفم هک روطارعاو هدکعا ارجا ییسهب رح تاکرح

 هل دلار ا تعم اهد كنا , وروآ ۰ رکصذ دک د اب وس رزوس هو هدنملع ی ا كناتسهل هدکدلبا

 هملایم و ر ظا یعیدنل وا هدي "یدا ورب یر هراکفا دا رطا مدع ول ردن هدف ور یعیدنل وا هفاحا هل و

 دا رف و یی کج ها تقفاومو ا صر راهظا یارف 9 ايس ورب هلا ی وم هفت وا شا رد هدنعر رعت 2

 نکیدعا نظ ظ راقیح داد ندهوق هعاف وب ندنعدل وا هدکعا دیما یتکحهدنا تعناع لاح و ید لند

 r هلع ءان مدالک | ییفیدل وا ترابع ندنو یدیما كل ایم وم ا ا نا هدا وج حقوم

 ا دکعا تارو هلا ی و٥ E ۱ هلق هرز وا كل ردنوک هع ر وبس ڙد ا رظن هن رلباع مکیدروک

 ۰ مدلیا مدع کافه ورا یکعا نایب زنش وات نم وفم كر رقت مو 2 وا

E2 ا  OE 0 5 NETS 
 %4 هراهداد وسوم ندنفرط لاو نشست رم اغروم ها. ران ید كا روع هم ود ص هنس %

 هک ردیسهجرت كتاملعت نالبزاب و
 وب وم یرظات ید هینحا روما قلود هرماکنا لرد داتا ساتسا و هدعاق ییوج ا

 قحا ۰ رد راک رد یعیدنل و راومو لتوق داغلاقوف كالا زکشردل وا شا شدبردو دارا دسق



 لمس وو و لتلوهس كنرلناهل هلیسیفارغج عقوم کم رق رظن عطق نر رم تاعلا

 ٠ یوم رظان ینب رلهظحالم یناکءا كلوص و هدتعاس ترد یمرکی هب همنطنطسق چ لصالا و ی :

 ` هنسارجا راه راک ادق هلالدتعم نوعا كعا بانتجا ندهب راح ۰ 9 دن رب یشرپ چ

 خب تلود هدلاحآ زکیدلیا قدوشت هنک ر كم رق هدهسيا راک رد رکج هلی هدا قدوشت یهیلع سس

 مو. ردها شا ی رج هلوا شما لا هرب هلفان ینیداقعاو تینا قجهلوا هز کالا
 2 ,e هدلاح یغیدلوا یضار هلبراستخا e یعرف اہ لا راشد تلود نالک ندزهلا

 هلا هبوق تعناعرب هغیجا ندقیجآ كنلارق ایسورپ هيلا یعوم رظان هکیدلاق ۰ ردترابع ندتمااوا

 .یسوزرارب هلوش كيلاراشم لارق اعقاو ۰ ردهدکعا لومأم یتکجهدیا عنم یتضارقنا كندنس تذطاس

 هلا راشم لارق رکا یمروایهلوا ردتق هیارجا یهناراکتوتف تایل والثوب هدهسیا ظوح* یسلوا
 . قرهلوا نیم ندفرط وا هبلاراشم لارو هسا هنلوا دانتسا هنرهابظم كننلود هرناکنا ندنفرط ۰

 7 ES كہلا یو٥ رطان هدنروصو و ۰ رولیهدنا ديما ییکرادت تنواعم جد ندفرط هتشب هنسودنک

 ۷ زسدیق هل وا هد هنیراربا مت یک ییدنروک هزس هبلایموم قحا ۰ یدا روایهلوا اه یدیما نانلوا

 ا ارات 1 ع يطا كنموع شناسآ هیلاراسشم لارف هسا روبروک
  هکلاعو توق یراکحهدبآ عیسوت ا ی هیلع تلود كن رلتل ود هس ورو او هدر كحهدیا .

 ٠ جحر یا هدافتسا ندلاثما نانلوا زاربا هلیلاصحسا و بسکح هبسانم ةصحرب ندناتسهل لباقم

 كتاب وروا هیت ا را ناو شاو یاصتغا و ام قیرط هجردقتو ۰ ردکعمدا

 2  یهیلع تلود نم وزرا و نت لصا مز ۰ ردهابتشا ی یکج هنود هشه ترافو بم ناد يهرب

 هل ود د سور كرم ارق هت تدا ٠ ردکعا عفد ی هیلب نال وا هدکعا هقاخا یاب وروا هد هک و

 ا ارحل هلج یعاسد هدندرن یتلود ٠ هلا هلع تاودو هناتسود تاتو تاراطخا

 ۳ را یو فا تاکرح را هلاراشت لارف ۰ ردنبم هتنو یساوا شتر و رارق

 0 ا داوم ۰ ردشمردلس 4هرلکنا صوصطا لع و هن راتل ود ہےاشار كناب وروا یتسهعقا و

  ندنکحهدا فرطر یرذاح نالوا ظومطهدکلکعا غلت یتلمرمربرقن نالوا لاسرا هنلود هیسور
 ۱ را یکتا هدافاو نام هملا یو رظان هدشوروک تلبا ینلام روک ذم ربرعت رلارف

 لا هرلکتا هکلپو هرتلوا رکطالتخاو تفلا ندالکو هرکص ندکدلنا اشا یی روما وب هتشبا
 .  هلئسموش نالیدبا ثح عوضوم ۰ رولوا واهداف كب زکلکعا نایب و هدافا هلتروص هنامرح هن رابانج

 هروک ذم 1 ارز ۰ نمهلوا را یسلاق ی ته ہدف هنح راخ ند عدل وا اتع و مپ نت

 تبسک جد كسلح  یاضعا o زماکرح و راكقا ندینکج هلک مزال قوق 4 رک اذم سلع ° رخالاب 5

 ٠ هيسورر ولتلک جد هدامرب رکید نالوا تقدو تګ هکیذلاق ۰ E هداف ا عالطا

 تایراح نالک هرومظ هدنس هایم ول هبسور هلا دن رب ود ۰ ردشفک یلاسرا ۵ زکدقآ تر راک ود

 1 .قوچ ك ندنحا رات و E يا وو هد زکدقآ ھەر 2 تراح هدنماکنه هربخا

 ۰ ردهابتشا یغیدلوا تنش هبلح یز دا هژیسهداب ز نواب هل شم یسوا هدد ررضص



e ۳م 

 شقل وا دعو یمافا ب, تانععت قرەنلوا ارجا همزال تاباكش یالوط ندص وصخ وب اشا

 قوجر نا زخأتو قوع ی ک یکیدلریک هنشحم ی هدأت هدهسلا شادبا تب ور ید یتسساحاو و ِ

 یا وا. تاوص روا ا رخوم هدیابوپو شفلوا ناسیاو درس رانا 3
 یوفو كعانتار ولو هدنصوصخ قح قاقحا ۰ رد هدافا یتیدل وا عیاض كنرازفد هبساحخ

 قعاقارب هنعیطو صرح كنبافس باصصاو ناطباض هیسور یتتراحت كنسدعبت هدزکدقآ یزلارق

 اد رو رد یکجەدا i اغ ودرب نوعا كما و هظفاح یییروک هر

 هک نالتزاب هژرو وسوم ندنف ی هدن کس نوا كن ووم هموقم نسل .-

 هک رده رت كنار رح

 دص وصخ نالوا كجدنا ماکحأ و دیأت یهلاصم مادافا نالوا عقاو هدنتح هیقرش اصم اروم

 یس وا لعتشم تالاق و برح شت آ هلع ندنفید) وا یتبم هنسهمن-ا كعاتبشت قافتالابو هغیجا ندقبحا
 هدمگدلیا لاژسس هتقوق ویسوم یرظان یسدیبنعا روما هناکنا ینکح هیت یا یاو افطفا هسخو

 ینلئاسوو بابسا یلوصح كنسوزرآو هلکعا دارا یتفیدنل وهدنسوزرآ كا عنم یه راح هیلایموم " ۳

 لاسزا ریرعترب هغروبسوم زلارف نال وا لاثهالاردان یسیهاوخریخ و هلیج ممه كرهد مدیا ضرع

 . تسنما راهظا هباملاراشم تلود و كعا تک رجب هغیحا ندقیجآ هلا تل ود ا دکنوجنو شدردتا

 نایب یتفیدل وا متیر ومام ها ی لروک ذم ربرقت ا كلا تقاسم هدداقګاو

 هلو ا و راکفا هدعب و مدلیا تئارق هلا یوم ظا رک دع رشت ردا

 راکفا ودنک هدابو و کج هلک مزال یرللوا رکشتم 4 هسنارف ندهناراکتماقتساو هناتسود تاغیلبترب

 چ راد هصوصخوب كنوله سور هیلایوم هدکیدلیا اعر ییسشا ناسب ینک و دیا# ا |
 ليم هقافتا هلی راربرپ ly دی E قاطرب رد دارا یفیدلوبعوقو ینالعار

 ناو تارعضم كولد ورو ین رعنا یسعا ل هروصو كنم دو یا ناو تا

 اناا ین یه 9 كدت موو یو لاا
 نالوا هدنتح یتیاردو تامولعم جد و رار € یغیدلوا یتامولعمو رخ ندنو ةقيقح هيلا یموم

 سلوا شماعا ذاا رارفرب هن رزوا هعفو وبر ندا تلخ ییتفد كنا وروا ارظن هم هشاف راکفا

 هلمجون كزلارف هدربرقت میدلوا شقا غیلبت هنسودنک یتلآمو الواو ق ا حبه
 تدامح نراقم یدافنو نوع هلرک و قابسو قایس ك رک كرو ذم رب رقن و یتکیدلیا مارس "هدافآ

 هل نل ود هریلکنا ,El ینغیدمل وا یثر چ رو اب هنقوط ه هيس ور هدنو ندنغیدلوا تفصلو

 اہلاراشم تلود نوسلوا هسدا رولوا هدزک مه هقالع 2 ها ورق هدنسهنایع لود هیسور

 تدعابم تيس ندذاها یاس وش نالوا اغا ققلرب هنالکشم یتتلود هتاکنا هدنسهمحاوم

 تاراطخا داوم قحهنلوا فیلکت هاهلاراشم تلود ندنفرط یلود هزاکنا هکنوج و یتغیدل واهن



  راکذت یفح هلو ترابع ندهنابکح تاعلاطم ریش قجبهنلق هلاوحو ضرع هنتقد رظنو هناتسود
  یراج كود هیسور كنلود ءرلکنا طق یتفیدلوا مقح الماک هدرلیشوب هبلا یعوم هدمکیدلیا
 یفجهلوا عنام هنسارجا كنهيضت تاغیلست هدبابو هالا راشم تلود یتابسانع نالوا

 هنرزوا یمطا دارا هداوج مقوم یتفیدلوا شعنواص یتفو كصوصخ وب هدلاح یکیدعت هدهکلبو

 اعبق نحرارق هلمج و یغنبدنلوا هدافا هنسودنک و یغجهمواص یتفو هدتفورپ و كنعا كلوا

 a هنسارجا كنس نالوا یرع "یونع كزلارف «دنردقن یجوزلو یتغیدل وا شفل وا داتا

 ح یش زعشقاب هل ود هریاکنا كنهناراک هدعاسمو یدیعس لاح و یمەك غوطو نغج ەل وا تبشت

 . كنهنارس دوخو هربج تیموکح هاب وروا ینسودنک كنتلم ریلک:ا نالوا ممکح و تسب رس و یتغیدل وا ۰

 ۳ ار اوم يطا هدنکیدللا نایاو درس كج هةتا تمزتسوک هدنتفصییعم
 ۳۳۰ اب کت یو ارظن تاجو تها کنهدامو یشدلوا قو هکعا لمأتو هظحالم
 هعوقو زود یلود هیسور رو هلا ارجا یهمزال ورک اذم هدناب و طق و یتعیدغل و ردتقح هکعا

 1 ۰ ردشطا هدافا ییکحهدا یعس هتعجر ندننالماععو تاکرح نالوا شلک
 1 و لا هبلاراشم *لرهروک قلارق هماکنا رامداد ویسوم هيلا یوم هرکص ندنو

 E هلارا شم لارق کوش ۰ ردتعا ناب یا هحور هدنساررح رکید سەلام

 نایب یتغیدل وا نونع ندیتسود لئالد.نانل وا رامظا ۳ زلارق هلا هلیسوو و عاقسا

 . هتتتیه نامروارب یاس یارح یسهعطق ا ورواو یتغیدنلو هدنراکفا .زلارف Ely ا

E كریش ولشوب هدلاس یکیدلنا وا اد هسنارف دف يملا تیتما هدهسیک یه  
Eردشطا لاقم ةوالع یفح هنل و ردتقم  

Eو « = ی 5 15 عام ۶ 2 ۳  

 4 هديروټ ندنفرط نررو وسوم 0 هل رات کای کات روع هم وک ج هنس ټي

 هک ردسهجرت كناملعت نالبردنوک هتنناج لوزاوش یریفس هسارف 3

 . تبس نالوا راکرد یکهیعا حاعزا یسهیقرش تهج زکلاب كناب وروا ًارظن هلاقحا ب

 1 لار ایندراس یت نالوا راکرد كنلارق هسنارف هدنتح یسهلازاو وح هبنرم نکع كنه راح

 ٠ اندراس هدهسا لکد تالاکءو تاثداوح زکر ردقنره یرهش نروت ۰ ردمزال كمردلب هن ربانج

 هلا یسهلخادم قجهلوبعوقو هدباب و كنتلود ایرتسوا هلرصوصخ و یلاصم هيلع تلود كنتموکح
 2 دا ذاا هدهدامر نالوا انتعمو هدنتح یلارق اندراس هلغلوا لمحت ینجهلوا لوغشم ایوق

 ببس كنصرحو جم كنهشرف کیا مزدا هیصوت یزکعا تفقد رظن زکر هن راوشم و تاک رخ

 . كنلارق هسنارف كنور ود تنو یرظان یمهیینجا روما اندراس راد هنابالقناو تالدبت یکج هلی هل وا

 a لارق یعوبم یصوصخ یکهدیا یعس هكا عنم یه راح هلا هنکم لئاسو هلا
 كل يب هب راحت هدهسیا وج ج رکا لرادن قلئاسو یسلئا هدافاو ناي هتفرط



 باہسا كنلارو هساا رف نوجا یمالتب ەد تس وا و یا ییایدو یسوا درصد كنو هد رب دقت یوو

 ۰ ردنسانم زکءردلی جد ییغیدل وا دوح وم یسهیفاک

 ۰ ۰ 5 ۹ ا ج ۳ 2

 هک ندنفرط نژرووسوم اخر وم هل ران یسد ی رک كنبزوع هم وق ص هنس

 ( ردیسهچرت كنااملعت نالبردن وک هرامدادویسوم وم
Eهلاراک ر معا ناب هلارف لع نلام کار رک نالوا حروع اا یا  

 هیقرش 24 خاص یبقوف وسوم رادلوا نوی ندنروص زککیدتا ارجا یک مکیدردنوک مدقم

 هدهد م ره هدا وزرا یحاتت كنو زکبشعا رابجا هلنرابهم كل هاب نیراکفا نالوا هنرزوآ

 مزال رمل لصا قدلوا شعازق یتامولعم قجهارب هزغاکرح قحهلوا هد ورايا هددسیا لکد هصعطق

 یدیا قمالکا ینکیدتا مت ینیریبادنو لوصا كنسهجروطارپعا هبسور لود کا هتکن نالوا
 نډنګ ورت هددسیا زنا تفلاخم هریبادت لوا یلارق هرتلکنا رکا هکردوش هدام قجهنلوا حاتنتسا ندنوو
 یهددج تاراطخا كج هلک مزال ییارشاهنسالک و هزلکنا هلتعانق هناعلاطم و هتشيا . ردکچ هیلیا بانتجا

 ندقرط هنره برخ یسالکو هنا یسیجنر مردا روصت تروص یا ردا بم هروک و
 رفت ندکروک هنر وص رراصح هب هبس ور یبیج دا رارول وا کود هنعفد هل وا كجەلب هلک 1

 تیاهن هلسبس هیقرش خاصم بولوا یسوزرآ ردق یلارق هماکنا هنعنم كیرح جد كزیلارق زردیا
 كنهرو نالوا هدنسهحرد هم وق هلتهجو ردرکشهاوخ یعمص هقمامرا و دنسهحرد هعئالو رو

 طسوت هه رقو ردکحهدا لوټ هون لاک نیراکتلاس لئاسو ةفاک نالبروک تساد هه ۲

 لج هام هقشب جد یعس هتقد تلجو ظافا كشود یکتا توسا تیکت هات نت
 كن هبسانم قرط قجهلوا لصاو هه هدکدلیا تقفاوم هلمز یتلود هزلکنا هدهدام ساسا رهن وا

 تروص وشو رهروک لو فیفخ ندنفیلکت هب هیسور مدح طسوت هداب و رولاق یسهظحالم

 دینس تنطلس هروک هئارب رګ غيدلا ه رکص كلا ندنداعسرد کلات توك بسانمات هسقوف ویسوه

 یفجدلوا ردتقم ااو یضار هنزاربا هدناب ملص وب هلغلوا شمالشاب E نیساب كن هم راج

 تنطلس ندننادقف هبعطق تام ولت ځد هدنو ردشلاق هدددرت سقوف ویسوم هدنسهجرد كل راکادف

 هله ویزجاع ندنم واقم هموسه یییدل وا یفده هکمردتا نظ مردا فشک هللا باسح ینعقوم كنهینس

 هدنس هعطق اب وروا هسا زلوا 3 و تولعم هتبلا بولاق هنلاح لنت هساا ردا رارصا هبهعفادم

 دل راک ادف صعب نوجا ناب رک صیلخت راولنافتع هکمردبا سابق ندنو رولوا هتشکرب ا ۳

 هدزکدهرق كنهبسور یه رزج عرف رولبهلوا ترابع ندن قلواک ادف و قحا راردوللوا .یضار

 لئاسو كج هک مزال هععوط هدتيشخ و فوخ زودنوک هصک یدیلع تلودو نسا مکحت نوت نوت

 نم هنر وک ن که یا ندنعلدل وا عقومرپ هجانتعم كب هلرتهج یراناعل و ردن ڭاجەدىا لده سا بسک

 ندنغيدل وا ترضم ردقو ربا نابوو ر ديلا بخرت ةکمع زاو ندعرق ید روطارپعا هلتمج و



  رادم رک هو مه یا ضلع تاستکا هاب و .a رک یلغار هاهیسور اروا

 فوخ یروشآ كن ید ه هيلع تلود بودا کس هدق رطل وا ییدودح هش ور هدمه و رولوا

 ورا ور ابو ًادصم ههګ روطارعا یتیرلاکلا نابوق زرب ردشلرارق هلوهسلاب نتروص یسلروتک هلعف

 ردحح ص ها ندنکیدروک ولرثأت اهد یبشت وا 2 هدکلر هعداقتعا یدنک زردا فیلکت

 هج راچ قحا زردا تکرح هرز وا راوشمو هن ES هسلاردنا لوف یز هفیلکت هنن رق رکا

 رکا ردققارپ یمهنکیدلی كنیرانمشد یبهیلع تلود یمارص كنسالکو هزتلکنا هسیا رونلو هدنفلاخم

 لکد هدنتین كعا دی زز اهدناقرب نسی راکعمط ضا غا قجهلوقروق هدلاح تقیعح ڭنەنرىق ولەزىلكنا

 ر وط فرطب یسینکیا و كعا تکرح رارب ر هلم یس رب رد رج هدنذاگا كه رط یکیا هد هسلا

 :اقلطم یقرضع كنروص یشکیا اد هزعشلا مز تروص یر el هد رس قحا

 داقعانهر دنفجهلوا رادباب هدنفلفرطب هکلب بويعا تاش ندزجاشحا هنسهدام تنواعم كنهزنلکنا

 كن هيلع تلود هسقوف وسوم ز JL تولوا تجاح هع كنسارو كایدع طقف ردندزغیدم هلو

 رکاو یز« عدم هل وا ردتعم ھا رجا هلزعوق ی کلات نودامو رارب هل رم وزرآ تدس هعنم ییمادجا

 بت کس مزو یزمیدلاق و ندتمذ هبجو یاشا ول زیعس هسا زل وا چ دل ها نمەلوب قفتم

 مردا اا یز مالکا عج هل وا وفعع هل مال و د رفتم قرەيمەلو قم ز Jb هد ورايا

  هلاهبش یمقوف ویسوم زاد هزماعثریک هه رار نیزسکمشود ینتسورلیا كي مزب نماما وبشا
 دعاه وا قجهلبرآ ندلو نالوا بسانم هنعفانمو ناش كل ود هن رزوا دساف نظ و و ندکعشود

 فلاح هنسدعماتم كنهیلع تلود یتلود هرلکنا رک | رونروک مزال كى نوجا عنم ندلوا راتفرک

 یعلانف هکلب بودوکروا یی روطاربعا نیتلود یسدکوم تاغیلت قجهلوا هلمز هسیا رونلو

 هيا رازعا فقوت ید هن رزوا كنوب نیتروک ذم نیتلود سکعلابو ۰ زرولیهدا مه ندنساسا

 ناعشب برد رک هجزس هلتحالم هشیار هلو یرلن ۳ نیز وا راثفرک هفراصم كنهکزردا نظ

 : ۰ زرولیهدا

 6 وس ومندنف رط لوا وسوماخروم هل رات یروتوا كن زوم هم وص هنس

 هک ردیسهرت كنارب رح نالبزاب هنژرو وب
 هدلاح یکیدلیا السا نی راتلابا نادغعبو قالفا یروطاریعا Ul ر E كنورپ ود تنوق

 دل یتعیدل وا رفتم مز یلارق ان ودراس هدلاحو و ندنکحهدیا كلر یی راتلادا نالیم وردن الف ناب دعش

 هابسهدان ز یسعا نکم هدار وا ر ەنى ندنرمص كتكلع ردنا الاسا ییتلابا ناليم نانل وا رکذ

 هلی هساک تسار هدر وص قفاوم هنها ولد یثیا هددس ور تالاع كروطارعا هرکص و رولک هنشیا

 هننار وصت كن راتل ود اترتس وا و دیس ور" هّتَسِا ۱ مردبا نظ نص ەراغيح نداروا یهلاراشم لارف بواک

 e تد كعا عافتا و عن ندقافتاو كل ود اندراس هدلاح یعیدل وا دوج وم قافتارب نوا تلا

E EE e“ 



 ef ۷۵۳ رس

 رسم ضع یس هصالخ هل رج وو دل زمهعفا و تال نوجا قلوا کم ولعم هدندنمآ و 7

 هل زرو وس وم ندنف رط رام داد تنوف اخروم هل راتیستلا و هس

 ٭ ردیسهچرت كنار رح نالبزاب لم
 هک مدمهلو هدراکفا مبدا رب نوک نک یوق ویسومو یدلیا ریغت و لد اک ناوخا هداروب ۱

 یصسرو باوجرب اقلطمو ینکیدمروک یتناکما كنعنراق + هیلعتاود عاصم نمالشاب رالشاب هتبحاصم

 فازتعاو رارقا هفیجا ندئیجآ ینی راکج هيدا و قافتالاب هلا هسنارف هدلاح یکیدلک مزال

 . یدلبا هدافاو ناب ینکیدقسا قعادلایرب كردیادع و د یراکدتسا او ا

 1 ندنفر اط نژرو وسوم ر ءم هل. رات یسیکیآ نوا كنسوتم هموقرع تس لب _

 4 را ی کن امامت نالب اب هلوزاوش ل ۲

 بول وا دما یثر 3 ندناشت نانل وا ارحا هدنداعسرد و غروبسزپ و هناب و ندنفرط زعلارق

 كنا وروا یرما هزس لزعلارق ردق هنامزوا نددت رودا برقت قو كکلکلب ینغج هيم هنل وا

 ده هن زاوم ندا طبرو طبض یرنو و هتبنما ول زدره هدنسهنایم اا وز وا لودو یکج هیعا كرت ییشامدم

 هدریدقت یعیدل وا رهاظ یسهردکم تیروبح و موزا رامظا عناوم هنسارجا كناروصت نالوا لح
 یکجهیلیاعیلبت هنارادم ندا قیدصت کک یراکتناقح راکفا هد مالوا یتا نالواهدنابو

 ندکلیا شرابسو هیصوت یزکلکعا هظفاح و دات یتیداقتعاو مزج,كنلارف اینودراس هدنراصوضخ

 دقع هلیلارق این ودراس ادتا لا لر ر 8 هدءرذکم لاوحا هلو رفاه تلاطم تا ۰

 ۰ روا لوا ناک ناعضرب هنکحهدا یعس هکلیا قافتا و هرکاذم نیا

 4 ا اب رتسوا اغروم الرا یک نوا ا هموقر هنس و ۰

 4 یسج ر كر رشت نالوا اصءا ندنفرط یسسود

 لاوحا كلاصم نالوا یراح هدنسهنایم یتلود هیسوردللا هيلع تلود یروطاربعا اسوا
 كنو و راکفا ناب هن رزوا هبنارح لاوحا وبشا رار هلکنو و ردا راعشا هناتسود یتسهمضاح

 وبشا هرزوا قلوا یمدصلن كنرهاطمو یتسود همر نالوا دوحومانع هدننس نتلود هدناباقم

 یکج هلی هدا جاتا كلاوحاو و ینیکوداه یسهعلاطمو راکفا كنلود هسنارف هدنتح هددج لاوحا

 ید واشعا راهظا هنسودنک لردیلبا راسفتسا و لاوس یتعیدل وا هدزک من یاب هدناموفو ولردره

 یولبانج رنوطارعا نس رک باسا نالوا مقاو كن ا لارف الو
 هدنفرطرب كناب وروا یرابانج روطاریعا نیکد هبیدعم ۰ ردشلنا رابختسا هلتظوظحو یدونشخلاک

۱ 
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 نیت ۷۹: ۳ :

 و تكنناشعو وزرا نالوا راکرد هدننعع یسهظفاحم كتحارسا و شیاتسا نالوا هدتف وا هفاحا

 هدنداعسرد و هدعروبسرب رک دباب وو یدتاراہظاو زارالئالد زغال وبق صد رعت راد دن وهص و

  دنساشا وهظنفاحم كحلص ما یدلبا ارجا هلتربغلاک ییهناتسود تاراطخا و تاغیلبت ول ردره نالکندنلا
 قنا هلا رلهلیس وو ندنکیدعا دد و هدداکا جد یربدآدن ولف ر صم 1 نالبهل وا یتنواعمو رادم

 ندید وا هدزکر وا اعاد هروک ذم تاب هکیدلاق رول وان ۰ظ یدلبا تانا هدنروص زکا لوبق دش

 3 *هوق یرلبانج روطاربعا دگدمرا و ها 2 هح رد i ہوا ماودو تا مد هزایلیصم ۶ 0 وبشا

 ام قحا ۰ ردق و هایتشا هدنکحهدبا قرص هنسا رحا كنهر وک ذم تاب ییس هی

 تلاتف و کر نشا هدنس یتلود هیسور هلا هبلع تلود ا رقم ربغ یسهعفاو تامادقا و

 هدنتح ید ودن کک هر وص رب E df نات كنه راع هدریدقت و و یسلوا لعتشم

 یساقلرب هنسهیقافتا ماکحا كناعوق و نالوا كج هلی هلوا ضم تیاغ هسیازلوا مچ دوخایو ولتییصم 7
 . ههروک ذم تاعوقو نوحا یمهیلابقتسا و هیلاح هصوصحم تبنما ودنک هدلاوحا ولو هلغلوا لح

 دع ندهمزال یکماعا مک هن بانج لارو نانلو قفتمو تسود ینکج هلي هل وا .روبع هکعا هلخادم

 ددا تک رح دل روص دقشل كروطاربعا هدرب دقت یکیدلک هروعظ لاوحا والئمو هتشلا یدلیا
 دنکح

 هساا رول وا ےکرھ هع شل هدرا ودنک ءا هنغح هل وا یر ور ا درج یا تک رح هل و و

 كنلارو هسا رف ینکجەدا داتا جد كنس ودنک زقسا زسا یکلسم یعح هل وا روبح هن رابتحا نوسل وا

 ۰ ردراکرد یکجهدبا سرقت و سح

 هک یتلود هساارف اوج هنر رقت كنولابرتسوا هدنرب یرکب كنسوتسغا هموقرص هنس

E1 ه رضم تان نالوا هدنه> هلع تلود كت را راتلود ا رت ساو هسور ندنور ط و  

 شەنلاهماق هلن رام هدننمهط) ضب رعت س راهرمضمو + ۲
 یهجرت *أر رقت نالوا

 هسذارف س ەدەنابو هدعب و ار جا 4 ید مے ود تنوق هد ِ نوا كنارب زح رش نج

 یرابانج لارق هرکص ندهناتسود 0 نانل وا غلبت دخ سڏر هل س هطسا و یراذک صم

 a تنوق هدنح رات یسیکیا نوا كم راح رهش هنت اليات و رارق شکا تعراسم هن راعشاو ناب

 هب ههاشمو هتفاوم تادافا هدایز ندناحاضیا نانلوپ حردنم هدریرقت نانلوا اطعا هلیسهطساو یهود "

 یسود راكقا نالوا هدنفح روطارعاو یراکتناتح لوصا دفام ê هده سلا یدا رولب هل وا رظعنم

 تماخو كنهدام و هلتحا رم هب هقاس ثحابم دتفا وم هطدا ور وا ردر ھ۵ وا دوج وم هد رامان و

 ید ص ود تنوق زا دد رز هک الو نان روک هدموزا 2 هح رد یاب ندنشنارح كلاوحا و

 هروطا ربعا كالارف یتاعلاطم و تاظح آلم نالوا رطاح رداتم دس رزوا هقر و نانلوا اطعا هژسهطسا و

 .. نالوا هدکعا راغ ے2 یت كنات وروآ :یاتنم ا ولارعا, ردنبم هل دوا یا. رک

  تاغیلبت ا نفت هدنداعس ر ردو دو و و نت ہد د دص یچس كن هب راح

Suka SEES 



Ameo ّ 
 درج و ردهدکعا دیما یرابا نج لارق یتفج هلوا شما توف یتیرب مه كن هناتسود تاراطخاو

 لیکشتو دقع كنوق قافتار هدنسهنایم یتلود اسوا هلا لود هیسور قرهلوا هدنملع هيلع تلود

 یسعاعا رابتعا عع" "هلاوح هدیدم تدم كن رلبانج لارق هرارتاوت نالو عوبش راد هنفیدل وا هدقه وا

 اب رس وا هدر یدا یف مه هن دا چ۶ او تدنما وبا نال وا راک رد هدنفح یتا توعص كل روطاربعا له

 كج هل هل والصاح ندنسهدام یسهداعا كقاف و نسح هدنسهنایم یسهروطا ربعا هیس ور هلا یروطاریعا

 لابلا نیهطم اهدناقرب یرلبانج لارف ییالوط ند غندل وا یر الماک ندهرطضم تای ول رد ره كنادمعت

 ی | ردنا رارقتسا هدنرفافنا نالوا شو سسأتو دقع تقولوا نیدهاعم نیفرط و ۰ ىدا

 بسک هدایز اهدو شم ا وأ نالعا ارخژوم هيلع «یداوللوایسود ماند عر هجهداس یرلهلاصم

 تادهعت نالوا شلوا هشیدناو فوخ ثعاب ةقیقح هرتلود جاقرب ندنغیدل وا ظ وحل یىل یب هدا تعسو

 قا وا ی دع رس همی كنسهب ولطم هيضرت یدیغو هرامارپ 3 رریدنا سح یییددحم كن هعدق

 قلوشت E لع تل ود هنل وبق كدا وم صضعب نوا ل وا فیلکت ندنفرط یی ود هس ور هرز وا

 تف و یعیدنل وا توعد ندنفرط روطاریعا هکعا تا درس ودر ی رک نوح ا. كعا او ۳

 ییدنا ثبشت هلتربغ هجردن هصوصخ و ڭكلارق یالبا شلو تیوقت اھدناقر یتینما كن رابانج لارف

 .:ناریزح رهش نک ردیمولعم لروطاریعا هنسح هح نالوا لصاح ندنرهنادهم لج یاو

 هس ور هروک دندن وا نا نانلوا اضصماو دفع هدننس یتلود هيس ور هلا هلع تلود هدنتسانا

 اسوا ردشفلو یمق كنه ولطم ٌهیضرت یسهدهاصم ترا نالوا ولهاف تیاغب هدنفح یتلود

 ادا وم نالوا ندج مهب ولطم هیضرت و هيس ور طسوت نالوا ش را امدتسا ندنفرط یروطا ما

 هدنزوص زواصع نددح ةقشح كلود هسور هللاراشم ناد دا یتیدلوا هدکعا نمان یلوصح

 روت رو هر یشدل وا یعالطا و فوقور نزح الا لروطاربما هرلاعدا یعیدل وا شگا .نایمرد

 ردا نظ رولوا شا بیذکت یتیداقعاو تبنما نالوا راکرد هدنتح ییکحا# كروطارعا هدلاح

 هکمادام هدهسیاز شریک هسک اش كاسا نالو جردح و روکذم هدا یسک روطا را هسورو
 هبهروک ذم تای یتسودنک هلتمجو ردقوب ینامولعم مته ندنسهیتآ تاب كنتلود هیسور روطارپما

 راطخا ههلاراشم روطاریعا یتفیدلوا یشرپ جن ردبا روب هت واعم راهظا ایس و هکنرو جاور

 _ تادهعت نالوا شعا ددح هدنسهنایم نت روطارعا نیتلود رايا دع ندندومو یتسود همزال یکلکعا

 كنس هطانصم دداا دلع تلود هسا یرلبانجروطاربع!بول وا یظفحت درحع هلمج و یغنیدنل وا نالعا
 لاصحسا هتل ود هیسور یدیعطق هيض ر نانلوا دع هدنسهانم اع كنشاساو ةظفاح و یمقع

 كاکفک هنس ورايا اهد كلوب ندنفیدل وا شتا لاک او اضا یتشاظ و ٌةفاک كنهروک ذم تادهعت ردبا
 ندکغا تارا وع فوخر هلن رواو كمر و ید رواع تور ناو

 روم لوا 3 سرف و سح اک یعجەلوا روبع دکعا هلا دد 2 راح روطارعا هدر ردنرابع 1

 ها ر وط ارعا نوک ا 23 تكحهدیا ما زلتسا ید روبع رز ی یر < لارق هکوبلاح



 ی

 هد تشه یلنفاحم كن هلع تل ودو قر هلو لیقم هل.س هطبار دشت نال وا هلا د هس ور

 ركنا تلفع لاوحا ماطر ندنفرط اهلاراشم تلودو یتسقسیا كعا دب عضو هنمادهنا ریمهنوروک

 تكعا ارجا یتکرح رولوا بحوع مادا هدلاح یعیدنل وا تیامر اب وق ه هطاصم ما هدنساننا

 هلمج ور ییکجهدا هدافتسا ندفعض تلاح ینیدنلو كنهینس تنطلس نوجما قلا هصح ندنناکورتمو

 ۳ نا عسوآ دا ید ا ا را د ترول اوف هره یلود هسور نیا لومام

 gy شحاف یاطخ جد هعلاطم نانلوا دارا راد هنغیدلوا ندنعفانم كنروطاربعا نادناخ ..

 ۱۳۵ نالوا مرح: كنتلود ایرسوا ردةيقاعلاةعح و لاثمأ ر نالوا قحدیمهنل وا حالصا هلا هراع

 ۱ ۱ وا یلود بعسوا نوکر كنود دیسور هنسعا عفانم باستکا ًارارضا یتاود رب

 كن ود ابتسوا قرهلوا ولتح هجردوا ځد كنهراس لود هسیارولپ هنلوا دغ یفاک دنسرب یفوخ

 عتق رجو عسوت بسک را را یاد ندا اضتقا ربا فوخ ندنسه#ابآ هن رزوا یرللود یدنک
 . قوا سايق یرلکحهدبا تعباتم هلاشا یرافدلوا شمرب و كن هب روطارعا نتلود نوجا كعا

 یکمرک هلاحه كناب وروا هدلاحینیدل وب رابتعا هنایشحو "هدعاقرب وللوب یلاعت هللا ذاعم ردنددمزال

 نادیمرب هدنجما تقو زا جد كناب ورواو مدعنم هیموع تینماو لح كنهعشوپ طباور ٌهفاک یتعب
 ۳ ما اش یا یاس لار رد رکما ار لالتخاو شروش
  زکلاب یماسا لداصا نالوا دوحوم اع هدر ندنفدل وا قداص اعاد هدنداقعاو تینما نالوا

 یفیدل وا ترابع.ندنسهیضق یسهظفاحم كنان ور وا كلام جلاب هکلب لکد كکلاع نال وا یراتم وک وراق

 اا د اب وق كلارا غ لاو وجهنا رطح اماد روطارعا
 ندا تاشن ندتتالکشم كنەرضاح لاوحاو زا فوخ الصا ندکعا ضیع هنتفدراظنا لروطاربما

 كردنا ناسیو شرع هلتاقتساو دغا ندقب < هرزوا یداتعم 0 ی یتازارخاو تایسح

 ارجا ىضئارف نالوا بتم هنصلاخ رادفرط كم ظا و حص و هنقفتم قداصو بحرب ندنسابرقا

 ریون دا ديما یتغحهلوا رفع كنسهعقاو تاراطخا و و ردا 9 یتفید- وا شما افاو

 ۱ ل اروتسد یتسهص وصح و هبهوع عام هلا 3 هل وصح رح یدیما وبشا لومأم فالح هجرک |

 و اد نونه ل ىج ها هدنآ داكا كلارق اسور و نمهباب یشرب هتشب ندکعا دانا

 تالاع ندنکیدلیا E یتکج هلی هل وا یریثأت هن رزوا یا و رارف كن روطا ریعا ار سوا تانص وصخ

 هرزوا كعا عفد یب ٌءاصم نالوا كجەديا هفاخا ییا وروا هدلاح یدلنالشاب هه راح هد هلع تل ود

 اوو ۰ ردهدکمالا توف تصرف تقورب چ هدکعا فیلکت جد هنلارق ایسور ینیدقع داحتارب

 < كارا ت لارق كلك روک ین ا مس راتشم جد لروط ارا و ه اتضرع تھر
 ظومم یکج هلی هلوا عنام هصوصخ وب یسهصوصخم تاملاطم قنا ردراکرد یفجهلوا یتیظوظحم

 ٠ نوا یبلم هداتکرح هدنعفانم كتيناقحو تلاسم و م هسوسوالپ لروطاربعأ هجریدقتوب هلغل وا

 ۰ ردکچدبا هدمعرد رایتخالاب یتلافکو  ناعض كتر ره نال وا تیئاقح و تفصن قفاوم یمهلواتم

 حب



 ه ندنفرط نژرو ویسوم اخروم هل رات یسکیا یرکب كنسوتسءا هموقرص هنس اب

 „چ یسهجرت كتاچلەت نالب زاب هبىملتراب
 یس ا روطاربعا ار ز ردععص ك ید ہما زیکلکهروک ا ER راهظا لر وطاریعا

  یکح هیلیادع بسانم نسارجا كناملاراشم تلود یسدعقا و تادهعت و شعا ملست IE هننلود هیسور

 هز فزوژ یهکیا هفام عم ۰ رد دو هدکعا روبح ییسودنک هکعا تعباتم هتک رګ ولردره .

 كلب دا هظفاع ندمادهنا یهنس تنطاسو قلآ ینکوا كنه راح هدلاح یکیدت یا كعا تن واعم

 ةصالخ یجدرببدت نان روک خاص هلاصخسا یه ربخ ٌهصلنو هتشیا زاکد سو ام زونه ندنراص وصخ

 ندهبرح نفس ولي وط رک رادقم یورح دوخاب و قمالوا یس4 رحم "هوق هدنک دو هد دص الا

 . رولیهلوا كعا نات هتک راس هیسور رصف كنم راکلا نابوقو عرق هلیطرش یماغل وب ادعام

 وسوم ندنفرطرام داد اخر وم هلخ رات یش یرکب كنس وتسغا هموقم نس 4 3

a4 یسهمج رت كنار رح نالبزاب هنژرو #  

 مدل وا نو ندزککیدتا ربخاتو قیلعت یتعرس لاو تاکرح نالوا راد هدقرش ماضم

 ردیفاک كلکعا اشکا هلکم رب داب یزغاب زکلا نی رسکا SEEN یش رت حک ندهزماکنا اعقاو

 رارف دص وصخ و الا ر تلود م رد نظ ردکحەک یقو تاتا بروقت هر كنهژماکنا و

 نم هلحا دم هب هر وک ذم دن رام و كعا یدیقب .راهظا ه )زوج a راح نت وا هرز وا قمالشاب نامه هک ردر و

 ۰ نمالوا رییدت ےلصا ندکلیا تابثا اب وق یتشدلوا

 هک نالب زاب هرام داد ندنفرط ن ژر و وسوم اخروم هلخ رات ی كنلولبا هموقص هنس ٥

 1 یسهمحرت تان املعت ۷

 ورس ود هدنیعک كىرېت یودنک هل س ودنک یالوط نت وا E ] س دہی ص دیعطق دهان دهع ۱

 یا و یزکعا ملست و الععا ههلا ی ود یرزوک ذم توک مدردنوک هز قرط ف مادزاب دم وق

 هدنص وصخ كعا ماکحا هددح رد رغ وا ضقه و فتا قافو نسح قوا شع وا هداعا هدننلب

 مسهبشدصت تانمات كموز را و لما نالوا راکرد هکعا فرص یتامادقاو تنواسعم نالک ندلا
 ی

 ۳ تیاغب مدد دمع یاب تمافتسا و تام والعم كق وف ومس وع مرد احر یرکلیا مالک "ه والع

 / هدنسهناب ی راتل ود هژماکنا هلا ها رف مرايا لوم میز رهظم هب هر اقتم "هلماک "هل ءاعمرپ هدناب و ندنفیدنل و" ۱ ۱

 تر دات ود: ےک و دم وج تن دا 7 یزد دوت ران و هدلاح ییدل وا لا قافتا

 هسا رش ود هق رفت هنس هن ایم كنا راشد نل ود کف ردقحل وا را وه هژیس هداب ز هدنفح یرا هص وصح

 ماطر یراقج هلوا راتفرک هنتوقو ذوفن رثا یمالا ةياهنو راج هلوا تلآ لعفلاب هرکید ضارغا رنو
 ۰ ردراکچهدنا باعتا یتیراودنک نوا كعا ادب راشر -

 جرم



Il a) 5وم نو موارد بنوقاخ دوم هلی  a 

 هک یبهجرت كنارب رح نالبزاب ب
 ِِ E دیو كنلارف ایسورپ هیدم تاغیلت غیدلوا رومآم هنسارجا هنسالکو ایشو ړپ

 . هلیسهدایز ییالوط ندنداقتعا نالوا هدمتح كنلارق هسنارف : هک هلیوش ۰ مردبا رادتا هراعشا هزکفرط
 ۱ وا عناماکی هدص وصخ و مرضاح دکتا تکرح هدکلرپ هن رزوا هضاح حاصم لس ونک و عونع

 یصکیا قافتاو هددها كل هنسیمرکی ماشا نالوا هلل ود هیسور مب ردقو مدهعت ةاسر چ

 رت ن یروک ذم قافتا ندنغیدل وا شل وزو هلقافتا یتیدل وا شعا دقع هلا لود ا زس وا كن هنر

 ا قباطم هن رار ر یعفانم كنتلود ایسوو هل رلود ایندراسو ایاپسا و هسنارف مالوا شعا
 . . نوجاكمربدتا لیصحت یقافتا كنلود هیسور هنس وک یلود هزاکنا وللثم مکیدلیا فاتعا و قیدصت
 2 و ایرتسوا قحا مامالقاص ندنلارق هسنارف جد یفیدل وا شلتا حالا قوچ اکب
 3 . یًراقفم "الماک كنتل ود هيس ور هلا هزیلکنا ندنغیدغ وا ٿڪ ندصوصخ و ورتدیل هنل وا دقع هدهاعم
 ۱۱ وب یکعمنک اوا كع راه وسوم نک لاصخسا نیدک ات كفافئاو و ییرقدنلو
 ,E هیس ورو ارس وا ارز ردولغ وا 0 هج وا ریبادت نالوا ندهمزال خلک هدیاب وب داع

 . یلارق هسنارف ردلکد یشرب كج وک كعثرک هکنج هدنېلع قافتارب بکر م ندنراتلود ج وسا هک

  هلتهج ضعب زونه هسخو رویقاب یبهلب رظف شلزو هتقافتا نالوا هللا یلود ایرتسوا كنسودنک
 . تنواعمیلارق ایچوساو نالعاو نایاکب هلتعرس هبترم نکی یتساروب رویوتوط یهدننروص شلاق قاب
 ی وا لب یتفح هنل وا ارجا ندنفرط كهك تن واعمو هدام لصاو ندنکح هیمهدبا تکرح زسهبدقن
 بلط ندهلا را تم ِ ا راع شا هخرط ًافطل و اعمو فوق و یکیدلب هلوا سژسد هدب ون

 ۰ مردا ساقلاو

 4 ابهام داد ندفرط ن ژو وسوم روم هایی ك وانا هم وقص 4 س ۳

 هک یس هجرت كت املعت #

 را رقم هلیاذخا یہ a کیدل وا شمزاب اک ًاخروم لیک را یشن یرکب كسوتسخا

 9 رولي هدنا جد هد و سح هن هتل و هرز وا تريصإ و ظعب رده ناسا ,ol تاعوقو

  هفاخا ەس هر ها دل هتسا ردنا نییعل هدر وص نم هنل وا تم واقم ییناکرح تا عم لود تاعوق و

 . ۰ هتلاسمو ملص مما كزهلارق هکردهدهج ردرب هروک ذم ٌهیهاد مهدققاب هلرظنو ځد هب هیهاد نالوا هدکعا
 ۳ ۱ لوح رسا اع هکلب و دن را اذا ییدلوا یانحاو لیم هلیسهداب و

 . یآروش هدنتح هیقرش ماصعو زمهقاب هللا یدیقب رظن هبهروک ذم ةيهاد نب زسکمروتک هصیقنو
 .  ندهلماکو هقیع تاظحالم قوجكی ندتفیدل وا یسهیعطق هعلاطم و یأر كنالكو سلح یسدعلاطمو

 ذ نالوا ره هلت رهظع هنیداقعاو تینما كزعلارق ردقو هابتشا هدنغیدل وا شغل وا رابتخا هرکص



 دن نیلارف

 املا 4 رطاح ا ک هدکعا فوخ ةا ر 9 داران و ندنعحهل وا ز کلسم و موز ll لقع

 7 رار مردا ن “ظ زکسرها راو ضرف قد دراکج هدا رابتعا 2 لا وح دعاس نالوا كجا

 هل و زار کروا تقو هفام هدک ه سنا هدکعا هده ام قافتالاب نم هلج ییرداح كنهدیدج

 عبات هناعوقو یرلقدمهلوا ردتقم هنسهرادا ابزکا ررادم> هکیدلاق مدیا بانتجا ندکخ ۳
 1 تب ردراشاک ها

 هک تنوف یسجلبا هسلارف رف قم هدایت ی خ روم هل رات یسکیا نوا كنل ا «

 4 یسهجرت کک نالبزاب هن رو وسوم لدنفر ط نروم نوم «ِّ

 ارس وا هاب ا تااوف نوع وذو م هلاکم نوزوا ر , هلیس ودنک هن رزوا E رګ ا

 شعا انو حدم هلسهدانز جد ودنک ِ یلارق یر رقت نالیر و اوج هناوج كن روطاریعا

 هدنیل رب نوجا راطخاو ظاقبا ندقلوا راتفرک هتنآ اهلا ماد كنهروطارعا نلود یلارف اس ورو
 ا درا ردشفلو داب هل ران تکرحر لاما ت ھار ا ا ا د
 نیک تالذک یهناراکطابتحا ریبادت زمغیدل وا شا ذاا نوحما كنا نیمأتو بلج هزعودنک

eeeلارفو هدکعا تموادم هلاضخسا یفلسود تالار هراس لا ها  
 اور كتورطارما ازسوار ما عام تم

 نده را كناعوف وو لاوحا کا ردشنا هدافا یتغیدل وا هدکعا لرد یداوم و ندنن و

 کرح یکجەدا داحا كل ود امایسا هدلاح یکیدتا تا تابه و تروصر قحهبمهنل وا ب دنحا کرد 7

 / یشبنوآ لزوم رهش مکیدتسیا كعا توعد یهلا ی وم هکعا ۱ تبععندعبج | هل ودر روت : 2

 هزبلکنا 1 دجرک او یدّسا 19 هلرنبع یداوم مدل وا ش شک راعشا هدعار رک نالوا ج روم هلمح رات "

 كح هدبا ادا نالوا هدکعا هفاخا ی هبلع تل ود قدیسا وا شوا نیما و طب كلود

 8 یدلیا اما یفیدلوا ید ههبس هدریگج هل هدا لىکشت هدکلرب یتاروست ك

 ۰ ۰ ۰ 4 r0 3  5 جن ۹:

 4 ندنفرط نژرو وسوم هلخ رات یجوا كنلوا نرش هم وف مع هنس 3%

 هک یسهجرت كت اعلعت نالب زاب ورو 7

 قاروا .هعطق جوا نالوا فوفلم همناربرحت نالوا خروم هلیخمرات ی رک كفار

 * ندمعبدل وا شعا هدافاو ضع امامت هرعلارق یاوج یکیدری و كنلارف ابسورب هنرزوا یغیلت كندافم

 یتساطعا كند تایلعت هزس هرکص ندنکیدلیا دعلاطم هللا هلماک تقد یروکذم باوح هللا راشم لارق

 تدا و یسهل» هاک تب نالوا راکرد هماظتسا و تساقح یرابانح لارف : هک وش کا را

 كتلود رب ره اصوصخ و كناب وروا ًاموعو یتیاعر لاک نالوا هرهدعافو ساسا ندا نیمأت ینیرااح 1

 دیس ور بل |J رو رو ايس ورب کک یس وب انتعم و ها یروشآ هدن دنع تا ااو
9 

 ۲ مش E LSE یر ری



 و ۳9 .
 هبهنار اپ سا هدعاق نالوا ظوحم یلهلوا شا ذاا ًارارضا یهس 1 تل ود كنه را

 : راستحأ هلن ونعرب هدهج رد او شآ یعیدل وا هدننلا دمعت رب جت ردا روح و هکعا تن واعم

  تنطلسو هناحاضیتسا هليا یتسبرس لاکو هغیجآ ندنیجآ هلیلارق ایسورپ یزهلارق عقوم وش هتشیا ردشلنا ۔

 .دععلازا هسا زلوا ها دوخاب و هب هلا زا یتارفات ثالالتخا نالوا لوول یس: هنل وا هفاحا كن هینس

 . یسهشیدنا یحنرب كنلارق ایسور یدلیا رادقا هکعشریک هنسهرک اذم كربپادتو لئاسو نان روک خاص

 روکذم قاتا اعقاو ردسهدام قافتا نالوا دوجوم هدنسهنایم یروطاربعا ایرتسوا هلبا یلارق هسنارف

 مدع هدنتح یسهیمنلو تاروصتو تایرظن كنادناح نو رو هنلارق ایسورپ اعاد وریدیلهلوا لصاح

 ۳ ۱ ارت 0 ها ار لار یو نأ تارا ینهراما تبسا
 ۲ ۰ ا ا ار راکفاو لدو تاکرح نالوا هدنسههجاوم

 ا را ندسدل را شد لا تقو اریز ردیگحدم رک هتاععاو تح كعباقو نالوا مدت

  هنسودنک یتناتح هدندوعف هتموکح "یلادنص یربانج لارق هلتهج یغجهلوا موزلیو از یروشآ
 وام هت یکیدنک ندنلا هنسهظفاحن كنهيموع تحارتسا و ذاا لملاروتسد رب زا فلخت

 یوزرا نالوا راکرد هغماشی هرزوا قافو نسح لاک یشا یکلوا او شعا دع هنعیرف رب یکلکعا

 نکو دا شفلوب ترابع ندکطنا یعاسع فرص هکعا مازا یابوروا لود هلم لاب یالوط ندنسوق

 . فرصتم تلم ر رهو ندنفیدلوا یعمطو صرح یرلبانج لارق هتشيا مرايا افتکا هلبا راطخا و هدافا

  نارادمح ندهید و هدنسنع لا دفاع یسهلالقتسا ته ردا هظنفاخ لام یغیدلوا
 ٤ ا دصعم وبشا ردا دیما ییکج هبا تارا دهبس و فوخ لصا دن ر چ کتاب ور وا

 ۳ ۱ ل, نا اا لومام يجو یفوم هوه م اهدنافرب هللصصتا
 ررک دمداحا هعدلبا ناما یلوصح كنهدام نالوا شغل وا دانا ساسا ذاا نال هل روطا رع

 ةد رم و اردو لقع كنلارق ایسورپو زلیا ددرت هدرارقا و فارنعا ییفحهلوا تعم 5 تداف , هال کیک

 بن لارق یتسهعلاطمو راکفا نالوا هدابو كنسودنک ندنفیدنلو سم تیاغب هدندیع یسهعطم `

 انس ەيقىتلوب تاشتیسهظفاحم هلرح وره كنتل ود ابسورپ و هد کج دیلبا ۱ تبیوصت و قیدصت جد كلا

 a زا هابتشا هدنکیدلیا مزج یتکیدلک مزال یسغلو و یغیدنلو هدنراهجولشاب

 2 ایسورپ رداکد هديب ت الصا كلا راشم روطارما .هد هسذآ شعا قافتا ٤ هتسر دعع هل ر وطارعا

 ی وا یراط للخو فعض هقافتا نانلوا رکذ كزعلارق هدیاوج زکعیدل وا شا غیلبت هنلارق

 هکیدلاق ۰ ردراکرد ینجهلوا شمروک كيلاراشم لارق یتغیدلوا شان ا ےک هلی هروطاریعا تاذلاپ

 نیتلود هلی هدلاح یغیدقاب هلیرظن رتسو یقاب هنقافنا نالوا هلیسب روطاربعا نادناخ ایتسوآ زیلارق
 تاکرح نالوا یسهیهان كنو و هب هظ و ربغ تدوم نالوا شلوبعوقو هدنشهنایم هب روطاربعا

 مزال هنتحارتسا و تیتسبرس كنا ور وا یفافتاو و یتیدغل و لا ندکعا تقد رظن "هلاما هب هس رح

 تاثیشت و تاروصت زعلارق هتشيا ۰ ردرادد یغیدنلو ردتقم هقیفوتو فیلأت هلرماقهاو تقد نالک

 . هدنسههجاوم ودنک یهلاراشم لارفو داقعاو تینما راهظا هنلارق ایسورپ كردا نایب یتسهعقاو



 یلارق ایسورپ هکیدلاق ۰ ردنرابع ندرانو رلببس نالوا یداپ هنا توعد هكا تکرح هلمجوو

 ا ردا فاکنتسا و ایا ا هرع اف هکدابا دع ندهمزال یغعلتفاب هلب رظن قفتم هلروطارپعا :

 اعط ځد یسهدام یساساو هظفاع كنتلود ایسوریو یتفیدلوا یظفحت زکلاب كفافتاو هیلاراشم لارق

 یا ا ,راکفا هدلاح یکیدتیا كنا .هعلاطم ینغیدنلو ندنسهیلصا *یدابم لروکذ م قافتا "
 ۰ ردهابتشای يحاک مزال

= e E DES ۲ AR O 
 هک هنژرو وسوم ندنفرط هرامداد اخر وم هل رات یزوت وا كنلوا نی رش هم وف ص هنس لب

 یسحرت کتار رم نالبزاب و ٩
 اور ۰ یدلبا تعارف کی یوتکم یاس رس ها ار

 هدکعا تارطاخ و تالکشم تارا ه هلاکمو ہرا ما لاحوو یخیدل وا دقشم هدنداعسرد كنوعاط "

 لا تب دستم هن رزوا یرلاتفتسا نالوا عقا و ندالع تنوع تلود  یالک و و یتعیدنل و" 1 :

 مزال 4ا سا موج هراولدبسور نالوا شش نکا دهع ضعن هکلب نه ماجا ك یس ەر زج عرق ِ

 اک یربفس هسور قم هدهردن ول ۰ ردشطا راغسا هل ود + ا رارف کک ا

 تالاقحا دا تاعوفو یروقروفو و هدنعا دیانو ی یروفروف كبلایم رم و

 هرکص ندهتحابم جاقر و هدنسانئا تیحاصمو هتشيا . مدا روصق نوڪ هدکلنا دد زا هلیس هشهدم

 هدکشا هد راخ تب یا لالو دمای شرت یا ها
 رم یشیالتاب كنفت یک ادتا بویلوا یسهیصق یغحهلوا یلقح دوخایو زسقح كن هینس تنطلس

 یسهدام زکیدتسیا كعا بانتحا ندهروک ذم هب راحت -مزب هلا دجش روطا ربعا ES ینجهلوا تی 2 2

 ید لئاسوو و ۰ رولک مزال ی وا تست دنلناسو جد هدنروصو ۰ ردولغ وا هعلاطم شيبرد

 ندتلافك و ناعص عورب یکجلهرو نوا نامات یهیمالسا كلاعو هطاصم ما كنتلود هیسور ۱

 قح هنل وا دع بسانم ۳ ارجا یتانالعا ولردره كنسهعومتم هلا یوم هدیگیدید رادن رابع

 ارت بقعرد بت یتیدل وا شعا دارا کب هعفد جاقر راد ا اطعا یان ول ردره

 یفیدنلوب هدنتی كا اطعا هګروطارعا هددسیا دودعم ندینیمأت تالیامت رنو اعقاو هدنکیدلیا

 هدنلحاوس زکد هرق ارز یعدعا حاضبا یتکجهدا ترشابمو تبشت هلهحون هتنابلعف كتلافک و نام
 لیکشت هر هوقر هدروک ذم رو كردا انن راهعلق هدرلناعل و هدلحاوسو قرهغار رکسع قوج -

 ثعش ندحص رتتکرح والثوب ندنفیدل وا كد شف وا وع هللا هفیلخ تاکرح هعقاو دعاوم كردبا

 باوج ًایعطق هعناضاوعا وبشا هيلا یوم ید رولوا كعد تمرس وک هناصخ تالباع ربا
 سر هر اف تیل صم الردبا ثح نده رح هوق ندنفیدلوا شعا زت ا

 ندطابتحا و تریصد دمزال نوا هاد تدنمآ هيلا ی ود هن رزوا كنو ۰ ِ هدهاشم یمیدل وا 3

 a4 ا دعقا دم صا ايادو و شغلو ۵ دن درو NE هلاعفد ا نالوا



 تو ۳۰۲ ی

 و كعد E دهداب ز ندهج رد یکیدتا صن كنه رتب لوقع یتربصب و ظعت

 . یسلوا قیتح جد هلزکتواعم لزس ندنغیدل وا هدفل وا فرص نعهلیج “عام مرپ مالک ةصالخو
 ٠ لەك راج امادو لرەروتڪ هزه نحام رارکت یہلا یوم ۰ مدلیا داربا یتغیدلوا نددمزال

 نالوا راکرد قع كرولناشع كرەروك یتکیدلیا رارصا هدکعا ثح ندنردعو یکجهدیا ارجا
 نیل ۇس تکلکعااقلا هلا یوم ربفسی هطسا ورپ نان روک عطاق هدا زاهد نوحا نت ند رال زسداتعا

 ٠ة نالو ههر هدزکمرف ندنفرظ هک را جد كنهلساوو و مدلاهعرزوا
 . هلایوم هدکیالبوس هنسودنک ینکحهلک هلوصح هدلاح یغیدنلوا لادتعا و توق راهظا هدنسهج رد
  هنسومانو ناش كنه روطاریعاو اطعا یتباوج یغنیدل وا یشرب كزات تیا ییلکت 3

  توقو دا دن هلکع | اعاو ِ اکب یتکح هیلیا اطعا یتا ولردره نالوا قفاو

E NT aددل وا یثرب سومان و ناش قفا وم هداب ز ندلادتعا نال  

 شیرد هنسودنک و مدلیا لئالد دار او مالک "هداعا هد روص كج هدیا تارشا و ےہفت هلا ی ود

 هارد و لقع نوا بسم كند راچ و یتفیدل وا ت رابع ندمهلناذ راکفا درج كنامدقم وبشا کیدلیا

 ةطسا وو ریبادت زکلای طفو یفیدلوا متایلعتر چه هیاقلا ییهلساوو ریبادت یفجملوب

 ه هیلع تی ود و قلوا رادم دن راتو توق هلرغاندشت و تاکرح و لاوس نغلدل وا ترابع ندهن

 ی  تقوو مدا نيم هرز وا جم ومان هنغیدل وا 2 ات هکعا ب اط یتسفل وا زاراو ضع یثر یعطق

 2 2 مدد كدا ردا وزرا یزکلوا شلو صخم هلح یزمکشم هدهلتسوش نوجا قمامرحاق یتصرفو

e۰ فدا هلتعرک لاک یشاسا و م ةظفاحم كنه راج یمودنک كرکو سقوف ويسود  

 5 هنک hl 1 رحا یتادرعت و ھ۵ نالوا كحهر ولا هنس ومات و و كج ەل هنل وا ا یکیدلیا

 یغیدلوا یراتین وذم هقشب ندنتیصخ رم یتیدل وا شتا لاعساو فرص هدزمرخا هکر اد

(۷( ۰ 
 هک هدنرلهبرجههنسزکس ناستطو ید ناسهطزوب تاب راد هتسهلئسم ٤ رف كنو لابن د راس ب

 هک یراهجرتكنب رامسر قارواضعب نالوا ررحم ب
 3 ) هدنلالځخ لوالاعیر كىسە رڪ مس ۱۱۷ نعل هدندرد كنا 2 یسه دالبم 1 ۱

 )ِ ا یکک كنه ور ر یرظات هبح راخ و یھ ارضا كنوا روت و یخ 7> وا یا رو اند راس (

 4 تب 3 ردیس هجرت لنایلعت نالي زاب قا راعس تنوق یریفس ابدراس ِ هدس راب (

 ae كتاموقو مه هد و ربا رلط واد نرولپ هدیلامم قفا



 ا ولنافح و و ندنف رظ u ردقنره ی ارکتهاش یا رب دو

 فرد وا نابن ندر وعکم نالا ارخوم ند هلا و هددسا شک وا هدامآ هم ا ن زکر وک

 وع ورندقوح هه روطاربعا تلود یکیا بونل مضاح هب رح دتبجآ ندقيجا روطارپما هرزوا

 - كتان هلو وا هجریدقتو ۰ ردیمد یتیدل وا قان هقشب ندماصصقا یهیناعک كلام ااا هنان نانل وا

 مولعم یفاوع كتکرحرب هلو و ندنفیدل وا لومأم یسقلبهلبا هحاسم رظن كنود هيفا سا رک
 هلو ه MNS تلود یکیا هن رزوا ًارظن هنلاح فعض یعیدعش كنهياقک تلود بول وا راس

 هجرد نالوا دوجوم هدنسهنزاوم یرلتموطح اب وروآ هلل وا هد رح یراکچمهدیا را قافئار

 ندنغیدل وا راکرد یرلکج هبغا تعانق هلیسامدا ریش كن قفوا كحهدبا لیدعت همت زج 3 : راذوفل

 هامات داوق ردنا حرش یتتقد راظنا بوروت لوا یا ییسسهب رج ُهب راحت لود هسنار
 . یافت الاب هلتل ود هیس ور كروطاریعا یرمضاحلاح كنتلود هسنارف هکلب ۰ رز زا ومام یدیلیا لا وح

 سو نوچا كىر ىلا رق ايس ور هن اع كقافتا و هله هد هدا لکددعاس کا عنقای یمیدیوق هنادیم

 ندا را 6 یییراما میش روطاربعا نیل ود هلت ر وص ەغشياھدان و هک و لر هیکا خب را

 هدننادحرس هینامنش كلام وینتای كل ود زکفیدنلوب هدندزن هدلاوحا هوب ۰ ردرهاظ ید یعس هعن»

 دارم ر دل هر بولت نامش فرد را وا اد هبهیرح تامزاول یکیدننا همت لر وطارپ

 هناباور صعب بویلوا مدح تامو اعمرتاد هنا كنلارق ایسورپ ۰ ردبنغتسم نخ .یوزا ةجرد

 ندنعیدل وا رطاخ ردابتم یجدیسشابهن راقیجیدنک ندزو لوابوشو وا هلا نتروطاربعا نیل ود 0 ۳

 قیتعو فشک یتفیدلوا بولوا تتفاومو طابترا هرامارهدنسهرآ هسنارف هللا هیلاراشم لارق كليدعش و
 یکلسیکهدبا ذاحتا كہلاراشم لارق هدهرضاحماصم دوخاب وزکلا تفد فرص هبت رعنکع هدننعص

 ها كحهدیا تبشت هن هناکرح یکيدليا رادتا هدنس دعماقم نیح mT كرەلب قلود ا

 شلرب و رخ یکج هلک هنفرط ایلاتا بیرق نع لروطاربما هتفه نک ردندروما مها زکمالکا یتسارو
 3 عویش یکحهدیک 4 دنو رط ناتس را هدهناب و توبل وا تڪ الصا ندتحاي سوب یدعش د4ا

 2 زردا رادتا هب هداقا ییکیدلیا انتعا هد هب اهم ° هح رد د هعفا و تایم ید تیفکو و یکو دا

 1 1 نالب زاب CC هحور هدنر نوا ا ا هنس هنب

 6 ردسهچرت یهصالخ تناملمت هعطقرب 1 1

 ی دیس ور هنف رط معرف "هرزج هت نئیا کک دد داال ن نیم ۹ عرف ىر بیات

 جاو برح ولو سارق نیم هدنتسهناخ هلع تلود الا کک رنا اهد یک
 بی وصت فلو هدنفوط یک دب سار ینعوقو هر یلود هد ا دو

 « ردندنسف لا هخرتیسالوا یبمررس تار رزرو یارضاح ردفو رول ۱
 كن رومج كندن و هدنع وق و یکنج هلآ هیلع تلود روطاربعا هرو هزاع وم نا



r. 3 5ی 93 5 2 رک یو  E E 

 ا هدنروص ی كن واکیدن و توریدتا صع هد اکر ح یکجهیلیا ے چ

 هدهناب و ید ندفرطرب ردشغل و هد وعص و ددر لظ روج سلخ هن رز وا تا اقلاو و اما

 نالعا هب هيلع تل ود روطاریعا رانا هنن نا كن هلا ( یوتهر نوراب ( یریفس دساارف نانلو

 دسنارف هدنع وف و كنج هن ریفس یرومج كىدن و نکیا E دغیجا ندقیجآ یتکح یا برح

 ٠ رخ کیدتنا نیمأت یی راکج هدبا هلباقم لاح یاب هنسامصخ هیلع تلود كن رتلود ایسورپ هللا "
 - ردشاج هنلآ

 4 ردسهمجرت كناملعت هعطقرب نالب زاب هرزوا حورشم هجو نوک نا كنناث نوناکهت #

 كني راریفس نانلو ےقم هدنداعسرد یتا نالوا هدنهلع هيلع تلود كنش روطارپعا نیتلود
 كنسيچلنا ایرتسوا یربفس هیسور روالشاب هغلوا مولعم اه ندنرهکرشم تاغیلبت نالک هعوقو

 بجوم یراکقا نایلغ یلیخ لرهیتسیا باوج ًایعطق هرانوب بویلیا فیلکت_هدام جوا هاتقفاوم
 تونل وا قددصت هربخا و دهاعم نیر تن داوم و زع ولعم ندق و وم فرطرب یتیدل وا

 . نوتبسب اخ م رق ییفکیا حرز تم هرزفا تلسل رس هات هیس ور عونره هدزکد هرو

 یسوکر و نادغبو قالفا یدیجج وا یملوا یلقح هبهدهاعم دقع هلتل ود یکیدتسیاره بولوا لقتسم
 كنوامه ناود هتاغیکتو بولوا ترابع ندنراصوصخ یسالنلسبا یشرب رکید بولوا حوطقم

 0 كمروک تفو تویعهدنآ تاب هفتا ندتعفا وم هرو بال IE ES مولعم یکجەرو تباوج دن

 قلخ یتغج هل وا راددنخر هدنر وص دن یفانع و ناش كت ود دوخاب و یکج هش ریک 4 هتحابم هرز وا

 هدنزهنایم هروطارعا نیتلود هدلاحره ردظ و یک هلیهدبا رابجا هکنج یالک و هکلپ كرلیا رد
 ۰ رداکد هانتسا یاح یرلکح هيا تعانق جد هنافیاکت و هدوراباو یعلدلوا دمای تعفاوم

 + الخ كتاملعت نال زاب هرزوا CC هجو هدنز وفط را هم وفرص هتس 9

 ِ 3 ردسهمحرت

 هددسا روهدا یعس دفغاللوق ندر قرط یکیا هاست ییتاهش كلود هسنارف روطاربعا

 ۱ کاو دمع هلا هرکنا یل ود هار و یتبدل وا شاعا راهظا زونه ینیتال وام نالوا هلا هس ور

E2 ردلقح یکحهدنآ را رصا هدمالعتسا یتالبیصفت وک یی ود ا رسوا هدکدرب و تد وقت  

 دیأت نغیدنالرضاح هلص لالخا لاح یاب كنهحم راچ یسلا تقد رظن "فلاحا هەداموب كنەسنارفو
 یک ررقع یعوقو كىرح هدعر وب سز 2 ا لوبق یههاس تاغیلکت هلع تل ود ارز ردنا

 هنو هدودرا ن سام تودیک هفلخوم هکلدبلغ یلیخ نیکو سرب بولت وط

 یربفس هبساور نانلوب هدنداعس رد تولوا ا هکعا طہص ییساکلا ناب وق هلع رف و یکدلر و صا

 فرلکت دوم و دکزم خ لص هدنلیاقم كنو هلرب نزلعا ینیفج هل وا درب اهدرب كنهرو نه كلام

 هل و هیلع تلود قترا ات یتبدل وا رارحوش ۰ ردشع وا راععشا ندقرطرب هر یکحهدآ



 7 ۱ ها رد یرهنارغ ۳

 كروطاربما ۹ 1 ا لیکو شا ا ا ا تاراعشا ر

 هدن ددص منا ا قتلو ا وروا بویمەدا نیس ام نالوا هلا درا

 ا ندقد وق هنادىم ی قرهلوا راتف N ردقو زوطارپما هد هسا ا

 روطارعا هدنکیدتا ترشابم هب رح هګ راج تار و ۰ ا صا ی لیا د ل ص راکفا هلیزوس

 هدافتسا 1 2 ندصوسخو بولوا وج وا هددیسور هسا رود ندننادممت

 ردراکرد یه ۳

 1 مت نا هبیرهنارغ تنوق هن م ر

 ەچ ردیسهصالخ و ا 5 2 0

lL eهنس ور زکلا هب هيلع تلودآ ا رظل ناک ضعب نالیدہشدا ندا  
 ۱ .یسودنکب وریدتا نم هننلود كنلف ییسمتچ ۲ كنساعود هیسور ندقطلاب ا ةسردلا

 .نیتلود هسردبا تکرح قافتالاب هلبا هیسور روطاریعاو كجهردنوڪ اغنودرب هزکد قآ د

 ید ینتلود جوسا هب ارغاو كب رک E نوجا احا نضارغا كن روطاریعا 2
 ۶ ی E رد وح و كاا و 2 "داد

 : 1 ریال كال نالبزاب اا تٽاوف هدنستلا | ی رکی زوم هموقزمنس 1

 تقفاوم .هننافیلکت كنه راح هن هيلع تلود رار ا 0 یعرق كن رک اسع ی ور

 ندهناب و یعیدنل وا قیدصت و اضما یسهدهاعم را نالوا هتحابم نایمرد ا ن

 u تو وط تر ا كنا فا ال E 1 سو هيس

 رونق وط هب ولناعح كرو دم صو صح ندنعیدنل و شفلوا ین و لر تب له اه هج راق لالقتسا 5

 چ هلا هلع تلود كنهس ور هرکصندن و رو هلو هدن رله رص قمردنانا یو یر

 یطسوت كن هسارف هر هر ا یفیدناوا هداعا كنافاصم 2 ا هدهاعم هد هایم < ا



۱ a ۳۰۹ 

 ماتقا یتلود هسنارف رهام زمسساسا هلو قمنا ۰ ردراکشآ یتیدلوا رکشهاوخ هعنمو عفد
  كنسهناحور قوقح نانلو روکذم هدهروک ذم هدهاعمو نالوا هدنرزوا عرق د هاشداب بویمهدبا

 . هتفرط ودنک یتسالکو هرتلکنا ولهیسور هدناواو ۰ ردلاح كماعا دق یغیدنلوا احا نوتبسب

 E اهد 9 نوک ندنهدشلاح هکم ردتا حاج یییدقع كن سهدهاعم هلا هسنارف و هکعا تلج

 ۳۱ ا اع ا لاق دعا قخدلوا ا هلأ ةشارف حح بوتلوب. لئالد
 ا ارا قحا ۰. ردهدنفلف نامرد یخد,ییدلبا تارشا یفجهلوا هاف قوج كب
 ۲۳۲ ۲ ۱ ۱۱ رو ا الو هدلاکماو هقاضم لاح يروا ك
 تقفاوم هنمارم كنهحم راج بویقاب هداکو یتلود هزنلکنا هلیلومآم یددحت كنسهتبنلوو لوصا یکسا
 ۱5۳۳ ید دم لب جد یسارا لو ا صا کتنادیاض هلا هرابو 3

 رمال یکیدلیوس هبارفس ضعب كنژرو تنوق راد هنابوعص نالیروک هدنصوصخ یهظتت هده
 هنکیدتا ساقلا و مارا ههتلکنا هدنباب هماعا لی یتساضما كنسهدهاعم نالوا هلبا هسنارف 3

 كنەسنارف هنسهریک ه 3 كنساع ود هیس ور یسالک و هرلکنا هدقدل وا مضنم هراربخ رهلدل [ 5

 : عقاو ند راد هنس وب شعترک هتقفاومرب هال ود هبسور هدنروص ییبدنلو هدنددص تفلاخحم

 یکیدعتكلاوحا قحا «ردبا تابثا ًانلع یفیدلوا بفتحم هدکب ندرابتعا عع ههلاوح هتابارشا نالوا
 ۲ ندزوس ییدرو 4 همنارف نیزسقلوا راتفرک همابتا هلا كلئاخ لود هتلکنا راز هلعقوم یتیدنلو
 . . هنیددحم كنهقشوب ذعدق لوصاو یمهداعا هنر رارکت كنتاعیاض نکل ۰ ردلکشم یا عوجر

 . تقد قوج كب هبهدامو ,هتشيا ندنکح هلی هلک وشراق هه راس تاظحالم هنن یرللما یتا تردابم

 : .دگتب ضرف هیموع ةبراحر ارز ۰ ردمزلاو ھا زکمریو تامولعم هزب هلمتفوو زکغلو هرزوا هابتناو
 : ۰ روشکد نوت نوت یسهرپح تكطاصم هسروشلرپ هلا ه روطاربعا نیتلود یتلود هزلکنا هدقدنلوا

 ٠ نویلم قرق یونس هنسودنک اعقاو بولوا رظتنم هنسمروا هغچا كنسهقلو هسنارفو ایسورو -

 ٠  كنولایسور هسلوا لصنره نکل «ردبا تقفاوم هول هسنارف لاحهم هسیارولیرب و هبدقن هناا هقنارف

 . هليا لا یکیا هایسورپ قرهشوزوب نوت نوت هلبا ایتسوا هسنارفای بولوا راکشآ یجهغیچ ولتعفم

 . . بولوا ا روروک موزا هفغاللوق ییهسنارف ایرسوا دوخابو رونلو روبحم هغعتپاب
 .  هدورضاح لاوحا كتسودنک یلارق ایسور ۰ رولوا حاتحم ههداعا یتسهعدق طباور هلا ایسورپ هن

 ۱ سا ناب اورو د تنوق یسجلئا د نارق یفیدلوا بسانم یسعا مارتلا یعلفرطب نوتیسب
 ۳ ما تل وا كب ی ر ردقوش ریمهدا لوبق نغیدلواو یسعبفح روظنم هدهسلا رارود

 e ۰ رد راکشآ Eis هتکرحرب 2 هک دل وا یسهب وق تادهعتهلا هسنارفو هک روش ود

 4 هیینناتسا توق یریفس TT ا تا وسا هم وق ص ةنس 3

 هک ردسەصالخ كنالعت نال زا 9

 اب زلا هدضشحما كن راتموکح ابلاتا د ر فك ییضارغا ٌدصلت كش روطاربما نود



 0 E e فیلکت هه سور نطسوت لاش الا هل ود i رف بودا تش

 ۔هدقدل وا لعتشم برح 11 هسلوا زمود ندننان هګ راج هاکنو تویمهل روک هداف كب ندنو "

 ندنفیدلوا مولعم انه راهداموش حنا ۰ رولوا هناز ا یسامهروط هدلفرطی كنولکیدنو

 یشیا هدع رو واهب سور هسا رولوا دتشماب و تلعرکا ۰ روح ماد درع قیقص ی ۱

 ردهدکم ردنوکراهلفاق نوکبنوک هنسودرا یهدناتسراح بویمروط روطارعا دیفامعم ۰ نمهدهلورایا
 هسنارف بودا كلکنود كنول تلکنا ۰ رولی هلیشالک | یغح هجا كنج نیشیق ندنناکرادت عو ضعب و

 هرم صعب هتساوغا كنهيسوز هدهسیا یشرب زلا قشیقاب هل ود یسعا تعارف اا
 كلاصم هدنسانا برح هسرک هفرطوا یتلود هملکناو ندنغیدلوا یورم یتیدلباق كسقوف وبسوم

 لروطارعا ۰ ردمزال زکعا رظنناعما هرزوا ظقت لاک هن راروش ندنکح هشکد نوتیسب یسهرهچ -

 طیض هدلادتعا دح كنولناقع هدندنن یصج وا یدنلوا نالعا هدهاعم یکیدلیادقع تاذلاب هلبا هک را

 ۰ ردراو هصوصح تالوات زاد دن راسخو جار رات عنم لرراتات نالوا ندنسهعن و نسل وا

Saهی ردیسهصالخ كتاملعت الباب هه یوم ریفس هنب هدنز وقط ا  

 هقراعادو ا ا یهدهاعم ییدلبا رامظا ییضا غا ال وا هدنپبلع هلع. a یل ود هس ور

 ییفیاکت طسوت كنهسنارف هدنییقع یتکرحو ۰ ردشطناغیلس ید ه هساارف هتک درد هن رلتل ود

 هرابشسا یجهدا لوبق لصن ینالعا یقیدلوا رومآمهغیلت كنربفس هسنارف هسردبادر ینیلکتلواو ۱ 1

 هزلکنا ًارخوم كنهبسور هله رور وا هجا تقول وا لوب ینج هتوط كنها رفارب ز ۰ ردهدامرب ناناش 2

aنده سا و رو 2ا ها وب دل رەس وک هقاس قتل وصا قلفر طس . یکیدلیا داكا ا | ترج نام  

 ارز ۰ نم هیلکد لود هس ارق یەناہ ر یسانعم هلي وو ردندناغ با یک وا هتل وماع قلفر طب

 هدنهع هلع تل ود جد ندنأب رب تویلیا را ندنراح عقانم اصحم یا هدعلف رطم كن دم را 7

 4 نااش هرادتعاد ی ہل وا شلیاب هدي هعفادم ڭلەدهاعم یدیا توت ہع ندندصو همروک قا

 ا هنملع ه روطارعا .تلود یکیا هدنلاح ییدعت هيلع تلود بوبمهلوا هظحالمر "

 نالوا ها ارس وا كتهسنا ف رو هلشدک و یلصاح ۰ ردلکد ندرلابلخ رولکهر ا یعج هشیقلاق 4 ر

 3 ردتحهل وا ا لدبم بد رف ن۶ e تافاصم و تاب اتم ج

 هک ردسهصالخ كتاملعت نالب زاب ههلایوم ریفس هدنسدنلآ نوا كسوتسغا هن و

 و دسلارف تویلیا قق اعفاو ها یکجمدنا بانتجا ندل وبق طس وت كنهساارف هڪ راح 3

Beكمدوا یا تعجا م دن هعقا و تاغیلت كن ریفس نالوا هدسراب هد هسلا شمار و درباوج  



 رد روە ندمان اویس یکیدردنوک هاب و هدنبیقع باوج وش كت هسنارف قاب ۰ ۱ رتتشلما

 ۳ هدهاعمرپ هدر هراس ك : روطا رپعا نتلود یتلود هسنارف دیتا نایمرد هناپهب روطاربعا هدلاح ره

 0  تافراصم ایتسوا نوکب ۽ نوک نوچا e تاکرادتو ندنغیدنلوو شلآربخ یتفیدلوا اهد هیفخ
 . رولوا لاحش یساغابرح نالعاكنهسنارفو ۰ ردراکشآ یغجهلواهن هدام ندنکیدریک هن هيظع
 ۳ هنسهجرد هعنوزو هلو هلا هسنارف روطاربعا هد ودنا طبض یم رق هج راجارب ز

 ا اضما یدنس قاقتاربهبا هبلعتلود یروپج كيدنومروک هناعوعبم زمغیصهلتع یسالارب رب
 e كيدنو هلب رزوا . یساعدا قلفرطب یکنکک ۰ ردشملوا دمعتم یتساطعا هناعا هدن رحنیح

  ندیدعش e روهج هروت ک هتاور رکید ردمهاو مزااقغ وا سسح یودیاه ییابسا كنتکرحوب

 E ۱ ۰ ردشمالثاب هکمروک یکرادت برح

 4 ردیمصاخ تایم ناز هم وق ص ریس وا تا ۶«

 ۱ هدکلرپ كود هقراعاد هرکص ندنراهمظا تمرحو قلتسود هدنناقالم هلبا یارف ح وسا اب

 هدنف ورب چ قحا بورد شک قیلکت وش هیلاراشم لارق هددسلا شلنا فیلکت ییدعع قافتار

  ولدیسور نودا وا هلتروض و ندنعیدنل و .شعا اطعا هب وق افا یک هنفح هبل و هدنهلع هسور

 وا ?Af تالک هسزل وا جه هنلا رف حوسا یت ]ود دسلارق هک اذه عم رو هلوا نیما ندقرطل وا

 1 ۰ نی هنکب ك یسارو هتسلا ندنعیدل وا هدلتس ورا دا رب هدکلزیستشا یەك راحو همردتا

 هک نالىزاب هب یرهنازغ تن وف یریفس اندراس ەدەنابو م خرا هن وم

 < ردسهصالخ او

 ,ER ناتسیرصو هنسو یلود ایرتسوا ندنرللام اراتا رحم نانلا نوک ود ندهسلارف

 ید هدهسنارف و یعیدل وا هدنلما لاصحسا ین كنتراګ هلوط هلیطبض رار ضع هدنرلفرط

 بویلیا تعفنمرج هدرلفرطوب یتلود ایرتسوا اعفاو ۰ ردشلوا نابتسم یغیدلو عوبش كنداوح وش

 كيدن و ۰ ردتفاوم هنسهص وصح عفانم یساعتالقاب كب هندودح هیسور هدنناح یتلایا نادغبو قالفا
 یسهدهاعم قافتا هلا هيلع تلود هدنار زح رېش یک هلتبج یسلوا فقاو ههداموش یروهج

 یریفس كدنو نانلو هدهنابو ردب رق هلقع یا تقفاوم هنتلود هسنارف یدعشو لاححتسا هنساضما

 هنافاصم ٌهيراح تابسانم نالوا هدنسهنایم ایرتسوا هلرومج بوردلب هروطارعا یتسهدام قافتا دقع

 ها8تکیدتا نایمرد یتسعا فیلکت ه هبسور یییرلطسوت رار هلرومج ځد كروط ارعا ینبم

 یتسعالرب هلب راند ید نایتسسرخ لروپج طقف كرر و رلباوج ولیتروا یشاب قاط رب روطارپعا
 ۰ ردشل وا عوعس یکیدلیا نالعا یتکیدمهدا تیوصت "



VDE O E O E HS 9< A A 

e > ۱۳۰۹  

 ا ا

 هک ردیسهج رت تاناملعت لالبزاب هب هن انن وق

 ندنشدل وا هدکعا تم تیر دک دتک زک هن اریفس تب روم هد رک لاحوش ناب وروا ۲

 نوجا ز کیت دن رلل وه اتش J هروک اکا و زککا رک قیفو ٥ دا رح هد دا ضراوعو لاوحا 2 ۳

 ۱ تام ولعم ۵ زس راد هزمراکفا و ارآ نالوا و هس رز وا حاصمو روما نالوا ه دن ادم هدهةلاحا

 0 E | وا هد دن ره راز وس ندا راشتنا بسک هدقلخ هناسم ردزشعا بش E ہیک و

 دعتسه هال هلع تل ود ندنراتل ود ا وروا ۰ ردععح E ا دمعت رب چ ردق 4 ید

 هنس هنماک ضارغا ڭنە : روطارعا تلود د کا و یکعا فرطرب ی هنطزوفو هرو نان 7 یکر وه 0

 كعا هدهاشم ےک كتر ڭنەعقاو حاصم لوک ضعب ندا مالا یکلیا دودح حصو

 ندنعیدنل و 0 یراعا لیعت ی نم ها هو الع ۳ لیم هف رطرپ م نی کمر و تقو نوجا

 كج هل هراقبح ی كي سس 1 هد رها ا ۵ رفس زرع رنز و هناسر و E مدقم را جاقر

a 9رادعملا روک دم توت وا  EEهکعا دم و ریخت الب هروک هب هیلاح تاحایتحا یر  

 ۰ ا اقا يعطف تاهبلت و سا وا هدزنص ى ارج ۱ لربادت نالک مزال نوا قلو دردتقم 5

 رنو و هن رلکحهر و رارف هب یرلتل ود هج ول شاب كناب وروا ه رکص ندهطانحا روصو دم ات

Eارس وا هسح و یراکجەدا دعا هم راع | لعمصم ی هیلع تب )ود ا ا هلا  

 ی راکح هیلبا داحا نوا كعا عنم ید رعا عسو تسک هد همان هحرد كن رتل ود هیسور ا

 ندنساضتفا هیطاتحا *هدعاق اعا راظتا هنسعا نیعل و نیس لصار ۵ كنروص یکا وش

 هتقرمش تلاع هل ردبا 9 یل فر ید د راکلم دک هن : روطاربعا ت تل ود یکا هدلاحر ھ تولوا

 ندکعا بصغو طض اکو ال ییساطعا و دحا ناتسدنه هتفر دتفر ل ردیم ردعا سکو یتراڪ

 ل ت نر عوج ءانب کوب ردندهصاو روما یراکدعا هابتنا هاکن بصن هثیش یریغ

 قح هنف وط دنل العتسا جد كنهاط رب وكح هیلبا هلازا لمحو ردقهد هبل ود ةنزاوم کو كج هد اوج 0

 یرلهص وص عفانم نال وا د هداز لا كن راودنک یراعا ود علاوم سر هن اس ءو س هلوعمو

 یدقع كقافتاو داحایغیدل وا حاتح كالاوحا یکیدتا تسک قلارا وش كنا وروا هدهسباشل و ندناشا

 ورڼدندمر یتلود هسنارف ًاعفاو ۰ ردشمامهلنروک لیلدرپ چیه ردق هیدع ردااما ای وق یتسهرک اذم
 اسلاراشم تلود ىلارق ايسور نکل ۰ ردشعا بصذ یتسانتعا ٌةبقاعتم راظنا هدیقرمش ةيراح خاصم

 زاربا و هارا لیمرب 9 رلعف هدلاح یعیدل وا کا یعج هةبج ولهداف قوح كب هسشا قافتا هلا

 ۰ ردهدشام هل را زونه ندهابتشیا زکر هسا فرط یکجهدیا مال ود هزاکنا و هدکماغا

 ی رانا ریمس م ولعم یتبدل وا یلاخ ندهرطاخح كناش كج هاک هعوق و ندفرط مز هددیذن و ددرت لاح وش

 هبلع اس + ۰ مربولا هزلاح یش یربغ ندقهروط تحار یدعش ردق هب دم لارا نیمودنک هلتېجو تول وا

Ea ۱هد راخرب كناب وروا هدرب دمت یتیدا وا شالر و رار 9 دیش ر واد هقافتا و داكا نانلوا ناي هد الا  



 نا ی
 ِ ۱ ۳ رم او لس یاغیو یه هدکعا فساو ردک هنغیدل وا تاددهت نیهر هلا هدیدج

 : جاصمو عفانم هدر دقت یکدتا تموج ى بسک لادجو برح نالوا رومظ دعتسهر ارب هلکعا لعا و

 هنلارق ایسورپ یزمگیدتا ثبثت هب هییظنت روص ضعب نوجما كیا تنایصو هباقو یزم هص وصخ
 ۳ یزهدلوا هدکعا دانتسا هلیمامت هننالاومو تدوم كېلاراشم لارق هدلاوحا ةفاك هلا نیمأت هنسالکو و
 .  امادینکجهیعا فاکتتسا صوللنا بسح ندکعا تنواعم هزفرط هلا یعاصنو رابتعا كنسودنکو

  قافتالاب هلتلود هسنارف یتلارف ایسورپ حنا زکسهدیا هدافاو ناب یزمگیدلیا لومأمو ديا ارقسمو

 كن راتلود هیسورو ایزتسوا هدلاح زککیدروک هدنمکح 3

 رظن هنلوصح عنم كندموقرم جاش ندرت طو صرح جات هجرپ كرکو هجاب وروا رک
 واس کود راع هشاب کا غا هدنهلع دلع تلود رار هلکتو و یزهیدقاب هلبا تبنونم
 ۱. ردتعم دعو وص هنابلاتا ییسهبلاق ٌةيلک رک اسع زە هم ەل وا ردتقم هتم وا قم هکدمروک هناعا ندفرط

 ندفرطرب و یزکو دا لکد زیب یتسهعخو بقاوع زمام رک هقافتار هدنهلع لروطاریعا قجهلوا
 ۳ ۳ ندا ماتلا هل هوحو اا نواح تا لاح قلعا تلود جد

 دغم هلیلارق ایسورپ اما راشم نیتلود هیفام عمو ییراقدنلوپ رساخو بئاح هجوفنو لام یرلتل ود
  دقع هلا هګ راجو روطاربعا یلود هرلکنا هدرلهسلا ردتعم هکعا هب راح ار هدر دعت یراقدل وا

 . لکشم كى یراعا تمواقم هه رحم هب راع قحهلوا لصاح تیروبح هنسارجا هدلاح یکیدتا قافتا

 E و لا ی سلف ترا قلاراوق هسیا لاعوو حلوا
  لوصا ردق هب دنا ر ورم عام تقو تكحهلس هنل وا عفد هعقا و تارا تح هل هسشآ راستخا

 هتینما هدایز كنو و ندنلارف ایس ور یتفیدلوا ردکو فسا مزلتسم اهدناقرب هلتمج یتجهلاق هدیفرطب

 هب راحت هلا هلومآم تی رفظم كنيلارق ایسورپ یتاعلاطم وبثا زکس هبا ےک ندنسالک و نالوا رهظم
 یتساا و ذاحا ایقتسم ءادعاوم قجهلوبعوفو هرو نەرم تنواعم ندااضتقا نوجا نماطب هدا

 وبشا درج و زمخیدلوا نیمطم هنکحهللبا مالا یزمقانم مر هطاصلا یدلو هنکچهدا نيمأت

 . زکسهیلیا ماعا هلسهدافا رج هلیهربو رارق هکعا ليم هفرطرب یتیم نان

 هک ناو یر اتوراس هدسران اتو وم هلخرات یر نوا كلوا نیر شا هموق ره هتس 7

 هک ردیسحرت تایلت نالوا هبینانرافسا تنوق
 مط هنکلاع هدنالاکم قجهنل وا اد هنسارجا هدننعضهدوجوم تافالتخا ٌةيوستیسهحمراج هیسور

 كنهروک ذم تاغالتخا ًارظن هنغیدنلو هدننلط یسغلوا رظن عطق لک ندرلاکلا یغیدل وا شعا قاطاو

 ااا راشم تلود راد هننافلبلکت هاج "یعاسم نال وا عقاو ندنفرط یل ود هسنارف نوجه وست

 3 زکر اعشا 0 هسا مر رز |یلصم ی هدکب را فا  یباوج یتیدلوا شرب 7



Eنیش نت ۳۱ ۰  

 تقولوا e دوخا وقل واقفوم هنس هب وس هناتس ود هلا هنایکحرب 1 نیویصم *نیکد ا 0

 تقو هلدما كلب هدا راهظا تعثاع اوقف هنا ردا ادب راند قوجر ههبروط ارميا نيتل ود

 هدلاح یکیدلک مزال زمکلکعا داقعا هت رم ضعب هرابخا ندا دراوت ندهنابو ردنرابع ندقعارق

 یر یون كنهسنارف هدنص وصح كعا عنم هت نکع یهس وع دب راحمرب نالوا هدف وا فوخ

 تل ود ارز رد وو نونظم یتیدل وا هدتغ وا تګ ندنالاکم ك لئام هنسارحا كننام نالوا ۳ ا

 تارابع ندکمروک هنفرصت رب زهعالوف تب راکلا نایوقو عرف یراامدا كند لا کک
 ۰ ینو هدنکرادنو لاا راش قفاوم هنعفام كار و ندنکیدلبا راهظا تا هتفحهلوا

 كنتان و راهظا ییراکفا هدنفح هدوجوم "هم كرهیلیا دعو هروطارپعا یتکجهدبا تنواعم هبترم

 ردهدتع وا تاور ینبدل وا ش د یا روطاربعا هکلنا نالعا یتکح هلی هلوا هدزکر م هن

 انما هنسالكو هسذازف كروطارعا هد هج رد كجەدا ملست هن رللا ییعفانم ید دارم ندتکرحو و

 رارق هصوصخ و هبلاراشم روطارعا ردنابانو رهاظ یقیدلوا ترابغ ندشالک | یتفیدل وا تولوا
 شلوا بارخ هلبفراصم یسهربخا هب راج یفیدلوا شمر و ماتخ هلیسول ربخ هدلاح ییدر و
 :داوآ ینالرا جا دسر هشت ساق ا متو حالصا ینسهلامروما نالوا
 دسنارف نایلیا وزرا هلمرک لاک یکتا عنم یه رار نالوا قجهلوا نارکراب هلیسهدایز هنسودنک

 عرق هکلبو هکماعاراهظا یتلاعفنا یهیلعتلودو لامعتسا و فرص هناحصملئاسو ولردره كنتل ود

 ههلاراشم روطاریعا رار هلتقفاوم راهظا هنسالیتسا و طیض ندنفرط ولهیسور كن رااکلوا ناب وقو
 نطفت نجات كنه رار قحا ردقتحم یکهدایعس هکعا توعد هنسارحا راقلراک ادف ضعب جد

 عرق هد هسا یلتلوپس هنتلود هسنارف كعا اضرا هصوصخو یهیلع تلود یالکو نالوا هدکعا "

 هنالسا تلق موچ نالا دع ندهند اس جر هشت ار هک
 یتیدنلو هرزوا ناصه تباع كسان ناهذا هدنتح هلثسو هدلوناتسا ردلکد هدزک موا تیفک هدنتح

 ملخ ای رق روک ذم ناجه هدلاح یکیدتسا كا تفلاخم هرنایتسا هب راح هناکولم ترضح تاذو
 .  ولردره ندنفرط یتلود هسنارف ردقنره هيلع ءان ۰ ردهدقغل وا نبمأت یجهدا حاتنا ییعوقو یهاشداب

 ۱ هلیسمک هفرصتد كنساکلوا عرف رکلاب جد كدصعراو ینلوا شل وا ارحا هنزال تار
 اود هسا لوسا :ترشابم هب هناعصخ تار ی لا اونا دا هدلاح ی ۷
 هدکعاوزرا هدهحرد یکیدلیا فوخ كنهسنارف نوعا كل ورايا یتسارجا كنم راتاروصت هب روطاریما

 ردن هب وست هناتسود كنهلئسم ندنشدل وا ههبش هدنرلکحهدا زاهنا تصرف یلاحوش یرفدلوا

 تاکرح كنلارق ایسو رپ هدنفح نارح لاح یقیدنلوب كن هلئسم رمهنلوا ديما هلهجاور چیه یفجهلوا
 ندا دراوت هلزمراکفا نالوا هداب و زکتانیمضت زکغدلوا شا لالدتسا راد هننالاطمو راکفاو

 نوسروط هل وش كا داسا قرط تلر المک هیلاراشم لار ارز ا قارا اك
 ردهدقلوا راظتنا زودهدید هتقو یتجەلواعطقنم كنیدیمانیبلاتاذ حالصا هدنننض داحتادقع هلی هسنارف 3



e ۳۲ طه 

 عسوت ی هکدعا توقف عیسو هده واتم 2 هج رد یسهتشلو كللسم هععحاق

 ۰ رولیبهلوا یسهدنافهن كلف رطب هلا راشم لارف 9 نالوا ت ترابع ندنس هیضق قمل وا عام هنسکا

 ا ناز هب قاند اتسا توت هلخم رات یر و

 هک ردسهجرت
 شر دتشب ندنملف هدنفصث.دب دحزسهعزانم كراکلوا یفیدلوا شا البتسا .یتلود هیسور

 ۳ هدزکتاررح و ردلکد كعشريک هبرح ین هدلاح یکیدلب هل وا قفوم هل يس هطسا و هلاکع و هراح اکو و زسا 1

 ندنوب ید یبس كنساعا" .غیلبت ه هيلع تلود زونه یتسهماناب . هلح و زکغیدل وا شعا راطخا

 اسوا هسیا رولبتتسا قغلوا كرت هناتسود رتکلع یکیدلبا ۳ یتسودنک هنسالبتسا ردن رابع

 هللا هی رح موق یرب رب ټه ندنکلام یتبم هراکفاو تبثوب هکردیللوا هدراکفاوب ځد یروطاریعا
 نوجا كليبها لاصصسا یتغارف و كرت هدعب ندهیلع تلود .نابلوا نکم یسطتت هدا كرت امرش هقدفل ۲

 . قصا ردشمروق یکمردتا لادا ودرا لور هنراتکلع نادت و قالقا هللا راشم روطاریبا
 تفلاخم یکهروک ندنفرط هبمالسا لاها موع هنسارجا قلراکادف وللثمو كنهیلع تلود یالکو

 هل اکما مدع نانلوا تیاور كنسعا ترشابم هکنجر یکی كنتلود هسنارف رظن عطق ندتمواقمو
 هنس هص وصح عفانم ودنک كرهردتا تقفاوم هن رلاعدا كنهن روطارعا تلود ییهینس تنطالس رار

 ۰ زیمهدا داقعا هلهجورپ هنکجهدبا تنواعم هتوق قرت ولتیلکرب هلی و نالوا رضم هلهجوره

 ۱ ۳3 یرحم كنسهب رجه a ۱۱۹۸ ینم هدنشل نوا كنسات ن رشت هرو  هنس هل 7

 هک ردسهج رت كناملعت نال زاب هب ینانراقسا تنوق هدنلئاوا

 "ترابع ندنا ود لئام رویلیص یساضعا ةفاک كسلح و و وا دعع الک و ساع ر هدنداعسرد

 ییهینس تنطلس سومان و ناش كلردبا راهظا تقفاوم هدهلئسموش هدروک ذم سام ندنغیدلوا شفلوب
 نالا ندهناب و یقیدلوا شماغلوا تح ندیشرب هقشب ندلئاسوو ربادت كکلکعا هظفاح و هباقو

eِح»ا  

 و تالاکم نانل وا ۳ دا یعید )وا شغل وا فوخ اعاد و 7

 لصاح ه دنعح نیبلا تاذ حالصار دناتس ود کو و رد نا یعبدل وا شعا ب کرم اعم تروص ر

 یکروک هنفرصت د قلود همس ور جد تیفیک و ردهدقف وا ه والع تاک درب , ررب و تد وه هرادىما نالوا

 هدکم روک هدر وص ردآ لات ننام تأاقلا كنود هساارف 9 ندنغيدل وا دون نخ ندراتکلع

 هرم صع هنسودنک كردنا شح ی رجب و هرو هد . رز وا دا هن : روطا ربع ا ارس وا ردیسل وا



۱ ۱ ef WA em 

 ندنسادب رخ دیک تارام ادارا رمادا هلا ی ل
 هکمروکح موزا كکلکشا لیدعت ییرامدا كردا اشک | هلبا هبدقن ا یالوط

 دنرح روما هدهنانف د هه را نال ورق
 تلود جوا یسهلج كنهفلتح رابخا وبشا ۰ ردهدقفوا نیمات يغيدلوا هدقلیلاح هدننراظن

 . زمفیدل وا شا روصت هدنقح یتالکشم نالوا راکرد كنص وصخ عفانم فیلأت هدنسهنایم هب روطاریعا

 لیطعتو وغل ییهلاکم ما ۰ ردهدکنروک یک كجمدا هلازاو وع شاو شاو یزمراکفا

 نایمرد هدباب و ارز ۰ زرلیا دع از یکم رک هبهدددج تاعلاطم هدنفح عناوم نالوا كج هلی هديا

 رکنا و هسفارف کرا و ردقوش ۰ ردزشقک وت هدزعهساس تار رح یافحالمو تایضرف نا هل وا
 ربع و سسّوم لزغاهبش نالوا دوجوم هدنقح یرطبهدا تقفاوم كراواناقع دن | اقلا كن رلتل ود

 نییعت هدنقح هینارح لاوحا كنلارف ايتور ردقنره ۰ ردنا تابنا عیاقو زکلای یتغیدلوا سۇم

 هنعفانم ودنک هلی سدطسا و تا اقلا دفام عم هدهسبا شفل وب موزحم یغیدل وا شماما هدعاقو كس

 او هدکعا یچس هح ور یسهقش و هسارف لردا تنواعم راهظا هدص وصخ ر ره قجهار

 ۰ ردهدقک اوا راطخا

I a VAS 3%1 یه رحه هر ین هدنرب زوتوا  

 4 ردسهمجرت تن املعت قالب زاب هب ییأت راقسا تنوق هدنطساوا كللو الا

 هربخا تارابحا یعبدل وا شعا راعشا هر كن رەنا غ تن وق تول وا دراو ههنا و ندنداعس رد

 كحهرب دتا نیعت یصوصخ یعحوهن) وا راشخا یسیغنق ندیم و ترج هدیس هب ایه ریظع تل ود یوا

 لم دد رط ی كنا ريم هده سلا رویقارب ههبس را چ ه دزوح یکیدلیا تره تكنارح تقو نالوا

 تلط كن ول هبس ور اعفا و رویعا هلا زا نوئبس یهابتشا و كسرتا نالوا دوحوم اعاد هدنفح یکحهدا

 نانلوا دقع هدنراح رات یدرد نواو یسیکیا نوا كلوا نوناک نج هرزوا كمریو باوجر هنسیعطق
 هتشاردو لمع كہطعإ ردص و هناهاش تاد ا5 هدباب و هرکص نددنحابم جاقرب هدالک و سلع

 دع ندن راک الما یراقدل وا فرصت مدو اا روا جد رانو ن ران و شفا تعجا م : 0

 تلخ لکل ناب وڌو عرف قرول وا هذن رط یک ور لرلص هل.ط رش قدر تارا ناماط :یراکدلیا

 وبسا ۰ ردراشعرب دتا اما هن ریقس هيس ور هرس هطسا و یسچلنا هسا رف ییرقجهل وا یار کو

 ضع هتل ود دوخاب و ابلک ندنفرط ا هبسور هدهسا تدناقح و تفصن قفاوم ردقن ره فیلکت

 یراریفس مس و ارف ارس وا یافاح عج 2 یساطعا باوج كلوصو یعطق رب دن : رلاعدا كنه راح 9و رص.

 هدی اب و لیظعا | ردص هلا ا ترضح تاد قا ۰ رد راشعا اطعا دحالررپ دکاو و

Eتر ایام هد ك یرلفدل وا شو صخر هنذاحا رار ند  



NOON 0زن و  a 

 رم

 قل رطره كن ينس E یرارق للز ەھ هلثسم و هژتبح یراکدمهدنا تاراسح هرارق هد داكا هل ف وخ

اح رهش هرز وا قل وا تیک رم ندنابرا
ڳ سلح قح هنلوا دقع هدنسیکیا كن ر

 ۳ .. ییدنلوا قیلعت 4 ی و

 : كهاشداپ هدهسلا هدف وا راظتا یعج هل وا ید هن كسلح و ۰ ردشغل وا راعشا هزفرط

 هناهاش راکفاو یآر جد هدالکو سلم ۰ رودنلوا نظ او یتیدلا هنزوک یعلرکادف هداب و

 ناجه نالوا دوجوم هدنسهرا العو یلاها نایتسا برح اقلطم هدلاح یغیدناوا خیجرتو جی ورت

 ۰ رونلوا فوخ ندنسلوا هبقاعلامخ و هب یهاشداب فرط شان هناحاصم تل وشا ارظن هناهذا

 قجهلوبعوقو هلبا هيلا یوم ندنفیدلوا ظوحم یسلوا شّعا دراوت ځد هنژرو ویسوم كئداوحو
 هدایز اهد ندزکفرط هز هدناب و و هر الد دارا هدنعح تاعوق و ندا نابرجح هدنداعسرد هدزک را هلاک»

 ۱۳۰۰ ۱ نیر یتشرک هد ورم تالصفت نوا رکشلقلوا ردم هنساطعا تام ولعم
 یفیدل وا هرزوا تحار ناو تنوکس هعبا كنتلود هسئارف هدهسیا هدنفرط كنج لاقحا بلغا

 اک كندب رح تاکرحو قلوا ردنقم هنسهرادا 4 زاحرب ندیکب كناهبلا راشم تلود لرهروک
 یکج هیلیا دع ندمزال ییذاحا نوجما كمر و ماتخ هنناروصت كن هبروطاربعا نیتل ود لرهروک

 هكا تکرح هنشاب زکلاب یراولناغج هد ره را یادتا هرزوا | كلعبهدی بیترت هجویا اهد یریبادت

 رولک هرطاخ یّعح هقارب

 a ۱ ار را را ooo تاتطابع هر ول ص هنس هلن وب

 4 ردیسهجرت كامل ۆي
 هدننبب یتلود هیسور هليا هینس تنطلس رار هللا راب وتکم نالک ندهنای و ینوک هبنشرامچ نک

 هدروک ذه ةماندهع و ۰ دیشعا ذخا ییتروصرپ كنهماندهع نانلوا اضما یواح ییبلا تاذ حالصا

 هد ورايا ندنفرط هروطاریغا نتتلود هقشب ندقدغل وا حرد طرشرپ ج راد هنب رلاعدا لروطارعا

 ٽڪ ندلافغڪ و ناعض رب چ كج ەل هدا هظفاحم یراولناغج ندرااعدا كج هل هنل وا شد رد

 :هجورآ ید یسودسنک كروطارعا صوصخو ندزمهلدلوا شا هدهاشم یتغفیدلوا شا وا

 تنو هدابوب كزسو قیدصت هدایز هد یمراکفا نالوا هدنقح یعیدا ماف هتکرح

 یسیلک لخدم هنهظنت و دقع ۰ رايا قفاوت LI یقیدل وا یواح كزکبوتکم نالوا هنورپ

 ۳ وال ا دوام ح کد هاد ع هنرزوا یراکفا كنورو تنوف نالو

 هلتمج یتیاردو تامولعم نالوا راکرد كيلایموم ارز ۰ ردزشمالنا بحت الصا هنغیدلوا مزلتسم

 شح یتکرحو شور یرقدل وا شما ذاختا نوما لاصحسا ین قم و را تب
 نالوا لکشملا یسهوست هغ وا بوبمهروک یتسلوا لوا سسات ًایوق كص او شعا نطقت و

 عنم یتعوقو هبراحمرب كنسنارف اعقاو ۰ ردراکرد یفجهلوا شعناط ور شب لای ا

 تاذ حالصار هلیسهطساو ځد هدنسهنایم روطارعا هلا هبنس تنطلس یعفانم نالوا راکرد هدکعا
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 خون یا
 هدکمردشا نظ هز ی ا طیسوت اهد هکر یسهلیج الم نوڃا كمردتا لاصحا نالا

 هدنروص رو وقوط 4 ی ضوط ندغوط هان ور وا دن زاوم و دعسل بلک یراامدا كر وطاریعا ەدە اا

 ارحا ز ونه دوخاب و یسام هل وا رز|ییصم یک ی هدنتسهبجآ وج ول هس ور كنڪاص ءا دلو

 یرلاعدا نانلوا 5 كن هنس طال نالوا راسخ راتفرک ےک کرک هلا راقل راک ادف یا شعا

 ۰ هدنسهنایم نیتروطاربعا نیل ود یلارف ابسورپ ۰ ردرطاخ دراو یکهیقسا كمهلکد هلتاعر هلهجولوا ۱

 تالبام رردتا هدهاشم هدابز ندیکل وا یتکیدلبا فوخ هح رد هن ندنحات کنار نال وا دوجود

 دیدحت هلبا هک راپ هیلاراشم لارف ۰ ردهدن وا رامشا بردی ندنیلرب هز یغیدلوا هدکعبا راهظا

 كناموفو كجهلیهدنا و عطق قطبا ور میس دهاعم هبلاسر و لرهروک ى یدسا هقاف و

 كنهصراج هیلاراشم لارف رکا هروک هنعیدنل وا ادا شک لع ۰ ردهدکلتا ی اب وق نم رومظ

 هروطارعا هسبا شعا فرص یتسیعاسم ةف نوجما كعا عنم قنس تنطلس ندتقفاوم هتیلاطم

 ارجا ه وق "یعاسم هدایز اهد نوجا كنا عیهشلو قي وشت یرولنافع هکماغیا ادف یشرب منش

 یتغیدلوا یتوق رادم هقشب ندنتلود هسنارف قلاراوش هیلاراشم لارق قحا ۰ ردزءوزحم یکجهدا

 ولهدناف اهد هدلاح یغیدنلوا تامدقم طسب ندنفرط هسنارف نوحا قافتار هدهسیا هدکلیا فازتعا

 فسا لاح هن ره ۰ ردهدکشز وک یزازبحا دق هرم ضعب نوحا كليب هدا لا صعسا طارش

 دنف وخ یافتار هدنسهنایم یلود ایسورپ هلبا اهلاراشم تلود یمارادم نالوا هبدسنارف هلروطاربما

 نظ یتغیدنلو هدنراکفا قمراقبج هنادیم یلوصا یا هدهناب و تن واق سڏ رپ ۰ ام

 تو امر و تب وفن دناک نالو عویش هدیاب ون بودا تفد " هب هلا زا و وغ ر رھ كج هلی هریدتا

 ۰ ندا هہص وت هخا زار نوراب هماایم وم سرب رب سمار واط ولطاشحا تات دهد کام نوا ۰

 اف ماد هدنتح یسطدلوا رک هانا هرم سم ها نت لا ا ا اد
 رولب هنل وا دارا لت الد قوح ك ن نوحا تابا یغیدل وا ساسا یف اراکفاوش ۰ رددوحوم ه وف

 دشت كمروک ىل ارق حوسا ا د د وصعم تم ییحابس هبایلاتا كف وقرم ود هیفامعم هد هسا

 یملوا دوجوم راهدام ضعب شغلوا طسب هدنسهنابم هګراچ هلا هیلاراشم لارف ًارظن هنغیدلوا یتیم

 . رولآ قشیقا

 هک كتاملعت نالب زاب هب ینانراقسا اخروم هلخم رات یرب یعرکی كانطابش هروب نم هنس م
4 5 4 E 

 هسا شما لاصحساه هراچ یک مز ځد كزس ندزکتاراعشا هلملاب نالوا عقاو هز

 راعدا هدنملع هبلع تلود برق نوحا قفل وا سزّسد هرلش لداخماکا ید ندنفرط قلود اس وا

 هدراکفا وش نالوا راوتمو رام اموع یعاب دلیا هدهاششم یزکغیدل وا هدن راکفا یعحنل وا شد رد

 احد ندنفرط جت وات سرب كملاراضشم روطاریعا ید یر اداوم ندا قیدصت و راک فر و



E ۹ ۳ج  

 ِ حالصا ارس و هیسور هلا هئس تنطلس هلیسهطساو هتسو الا شلراتح هنسودنک

 رکفتم هداز ندسکل وا یک یکیدلیا رابعسا ییئداوح یتیدنلوا اضعما هماندمع یواح ییبلاتاد

 جد ندارواو نانلق رابشسا یتیدلوا شلو لوصو هدنزوقطنوا كنب راحرهش كرهنروک لوغشمو
 هرز وا نا ترا نالو هدقفلوا نظ یکجهدا تکرح بقعرد هرزوا كعا تدوع ه هنای و

 نیکح ورک ییرکاتسع ندندودح هیاقع كلام ۰ ردینیفک یا لد ییتکر ح ندهناتسوط

 . روطاربعا هحورمشم تایفک ندنکیدم روک عور كب هر یشلو هدهناب و هل روطارما نوجا

 ندهناف كلام دودح زکلای ییهروک ذم رکاسع یک یراکدتا اعدا كن رایضعب یروصت كملا راشم
 ۱۳ ۱ د لااا روطارمل یکا رسا اما یشیدلوا .ترابع ند كکچ ورک

 ليم هکعا نظ یتعیدلوا شمامر و رارق هن راتخا فراصم ردقو نوجا تاروصت نان روک

 . ۰ ردشللا دراوت راربخ نان روک فلاح هنابط نابط هزفظ وب هز هیفامعم هدکه سیا هدکعا

Et 

  یکیدعت هرزوا كا هدافتسا هللا هلیسو هقشب ر ندنسهنسح تالباق هدنقح هیلاراشم روطارعا

 ۱ ۱ دما بلط ا صعسا د او اردک ند و ولن اثع هدلاح
 ۳۱ رج دار ترس ولو توا تار قالوا شا نالعا

 حف كنايزلیس كروطارعا هلبا راهطساو وب هدلاح یکیدلیا قفاوت کوب ځد لاوحا جات ندعح ها وا
 یتسودنک ندنتنواعم كنتلود هسور تقو یکجهدا هدعاسم كناعوقوو لاوحا هنترشابم هنر و

 یکیدمهکج كنلارق ایسورپ یتسفلو هدننادناخ ایزسوا ارا كنجات یغلروطارعا اینالاو كا نیمأت
 د ا هلا رادع الارف هدننص عناوم عانا چد هنناحها یلارق راولامور ك سم رب هناتسوط هلتهج

 ییترهاظم كنولهیسور هنسارجا كروک ذم باخنا ۳ هب یعاسم نالوا هوم اش ی هنل وا ارحا

 ردراکشا و رهاظ یکیدتتسیا . كعا بلخ هنفرط ودنک نوت نوت یە راج نوجا كلا لاصحعسا

 هز یزکراکفا هدنتح یعفانم كحهلب هلوا كنود هسنارف هدنسمالو بولوبعوقو كر وكذم باتا

 هدکدسیا هدنراکفا یتیدنلوب ۱۳ ی او لو صوصح و و نوا یک ناب

 عناوم ضعب دطسا ولاب هر وک ذمباختنا هدننعع یرج دناوف ضعب نوجا یرلقفتم هلرکو یسودنک رک

 .  عطق ندربپس راس نانلوا وزع هنتحایس هبیوان اا ایزسوا ردندنانککع یسلعبهدبا عاقنا

 سیم ینا دنر هنساعود هسور نالوا كجهلک هزکد قا یر كن 2 رلهکلساپ لرابس و رظن

 دهدقفلق امدا یقیدلوا ترابع ندکللا توعد ینلارق نیتایلصس هكا

 هک نالبژاب هنیریفس اندراس میقم هدهنابو هدنزکس ییرکی كنطابش هروب رم هنس وم

 ۱ هک ردیسهجرت كتاملعت ب
 اعدارپ چ تالبدعش هدنملع هيتس تطل كن روطاریعا ارس وا ا رظن ها راع شا ندا دراوت

 E رسا ا در هدنسهنا رهظعم ت تل ود حج وا هلتهخ زکیدروک یغیدلوا | هدنشبب كعا شد رد



 نسكب تاروصت نیاسا كلا راشم راوطارعا هکراو رو رولهقا بو یا رسا
 ید رعد ڭنەرژاکنا ۰ هدافالب هده ربخا تاب راحت كهبلا اه ارز ردن د هلکشم روما كلکعا هاتکتسا

 یچبدل وا لابم هرارضا یس ودنک هلتهج جاقر ول بس ور 5 وا یدیشلروک هلبعم El خور

 اهد ریظع فراصم یتیدلوا شّعا رامتخا هعفدو نوعسمتا حسوت بسک كنوب هج زکلاب هدلاح

 عقا و هدنر وع وا هم راج هلا راشم روطاربعا قحا ردراکرد یتیدل وا تارغتساو تحت بجوم هدایز

 یغح هنل وانیمضت تقو یتبدل وا ی هکعشریک هب 4 راح ر هدنهلع یار ايس ور كن راقل راک ادف ال را

 لوهح یعددل وا تول وا سس وم هت رزوا هدهاعم رب 23 دما و هدهسلا هدعل وا لسم هل ديما

 و دل رهروک هلتحارص و حوصو هدابز اهد یدو یتاب كروطاریعا هلا راشم لارف هش ندق دل وا

 ارس وا هحاطایدل و هکعا رخأت دوخا و € یی راعفتم" ندح ور تار وت كح هلب هل وا هدنهملع

 هدابز اهد نزا دعل هکلیا كلرادن قف لتوق كةل هنس ودنک نوګا كعا تم وام هنناندشت كنل ود

 یعح هل وا لئازو وحج هلا هیقاقتا ٌدض رام جاقرب ار وک ذم دما هلتهج یتجهشالاح هلا تقدو ماعا

 یعغلدل وا ترابع ندو یروصت كننل ود یتالاقمو تاکرح كنسیچلیا امس ورب جت هدسراب رد رطسا

 ما ود هدلاک هح رد كن راداحا یر ود دنا ردو ازس وا قلا راوش ردقلر 2۵ ردهدکعا امآ ین کرک

 دادرتسا یکلاع یعیدل وا شعا 1 هننل ود ایسورپ ربعا هدرلهسبا 0 E ینکیدلیا

 زا هلب هدعاسم لکد هناما ول هسارف و هدنص وصخ

 ناب زا هبینانراقسا ًاخ روم لضم رات یسیمرکی كنترام هروبم ةنس هنب ل

 هک ردیسهج رت ثت مت لب ۱
 دلع تلود یالکو كن ریفس اسوا هلهح و زیبدل وا شعا ناسا هدزعآ رب رگ یکلوا ندنو

 رک تار مجید ا د ر ٤ ربما یسهلاکم نالوا هدقلوبعوق و هتي ریعیص هللا

 كلسم یغیدلوا شا ذاحنا كردا طبض یمرق كنولهیتور هدلاح یقیدل وا هدکعا رارصا هکماعا
 كن راتکلج و قالفا نوحا ا دنف مصل هضف قلارا 7 م ًادیلقت یک رح و ۱ ۳

 راولن ْعع كر وطارعا ةا لاح هن ره ردا تا اله هنعبدل وا ه روس اج اج هکمردتا نالعا ید د ریل الت ا

 ۷10 در تویلوا نېم هب هاضرغب راکفارب فرص یسلوا ش هات ا شی رد اهدار هد هدنهاع

 دنماتخ كنهروکذم دم ندنعدل وا هیصعتم زونه یادم تن سهدهاعم 5 اب نانل وا دید هد دیس

 ۵ دنملع هس BE تقولو ۱ هتشدا ردیابم هنکیدلیا رع ند همزال یکلک» ءاعا تش دیش رپ چ نیکد

 ۰ ردةدفخ امدا یعحهلنوق هنادیم كنناروصت كلاع عیسوآ ءلروطاریعا

 4 نالبزابهب ینانراقسا تنوف ًاخروم هل رات یرب كنسام هروب نم ةنس هنب
e 

 یتلود ارس وا هلضف ندنو و اطعا تازاتما نبع كنازاستما نانلوا هدعاسم هرولهسور هک راحت

EE 



 ۳ a ۳۱۸ روح

 ذاحا رارابا هدنرزوا یدودح نادغبو هدنو هنوط نوګا كعا عضو بوراتیچ ییرلایشا كنسهعب

 كن ریغس ایرتسوا راد هنسهدام نیافس رس هس رس هدزکد هرق هلیطرش قغلوا نالعا یرالیبهدنا

 ا ییدل وا شارپ و رارق هنفاعسا ندنفرط هيلع تل ودیالک و كنب ولطم نالوا عقا و
 نالوا لصاح هدنس ول هیس ور هلا هيلع تلود ندرلب وتکموب ردشع وا طابتتسا ندراب وک ندا دراوت

 "هوالع جد هدامر تبثم یتفیدغلو ضرغب یدال وا نظ كروطاربعا هدنصوصخ نیبلا تاذ حالصا

 هج ورو زو نیدودح هلسل ود ا رسوا كن هبنستنطلس هر وک هنغیدنل وا ادا جد هداموو ردشلدا لاقم

 كن ر اتكلم نادغب وقالفا ربارب هلباهداعا ودر هب الا راشم تل ود یدارغلب وےظنتو نیدحت اقیبطت هتسهدهاعم
 ا یخ دتر ولا هدعاسم هنرادیأت كنرکب هسیازلوا ج u یییدمهلوا یرالالقتسا الماک

 هددسنا لکد دیعب لاقحا ردقنره تیفک و اعقا و ردیسلوا شعا دعو هنسهشراچ هیسور هيلع تلود

 هدنتح هروک ذم تیفک قرهنلوا ثبشت هنجارخا هلعف ندهوق كنيفخ دن وبا ندنفرط روطاربعا

 هیئس تنلطلس یالکو هکیدلاق زرلیا قیلعت یزعآرو مکح ولردره داب و نیکد هب هجا ههش رنا
 یرمودنک هدنص وصخ یملوا شل وا ارحا دعورب والثمو قرهیلوا یربخ كنسجلیا هسنارف ندنفرط

 یزککج هلی هلوا سرد هنامولعم ضمب هلوپسلاپ راد هصوصخوب ندزمکج هيم هديا مازلا هلمجورپ
 نورپ تنوق ردتجهلوا ریدقت نیهر زکمادقاو تمه قجدلوا عقاو هدباب و هلتمج زمکیدلیا لوما
 ندهیلع تلود ییتیتسب رس نافس رس هدزکد هرق هلمحو زکغیدل وا شعا راعشا هدزکب وتکم نالک هنفرط

 ندا دراوت ندنداعسرد بویلو راوت هدسراب زکلاب یتداوح یغعیدل وا شعا كنتلود هرلکنا

 ویش كہلا راشم تلود ول یتیدل وا شغل وا ناب هدنروص یعطق هروک ذم ثداوح ځد هدنا راعشا
 ۰ ردەدقغلوا نیم ی یراقدل وا ریو ما ًابعطق كن هنئس تنطلس یراک و دببلط

)۸( 
 < تراج ةماندہع نال ربو هبهچع ل

 ا ندنفرط لود لرتسود یسچلیا ھچک هک ردل وا فورح قیمت ثعاب یلاعتو هناصس دعا

 تک ادنتسم هط ورش هدنسهدام یر نوا ادراک ا قل ود هګ هدنر رقت هعطقر یکیدشا

 ر ماظن و هطبار ضعب هژنتح یراګ و یسااعر هچم هح هدکلاع نالوا هددسلع تلود ا

 هدام یحرب نوا نانل وا 5 هدقدنل وا دع)اطم ینوعصم كرون رب رفت بول وا حج ردنم یکیدلیا ساقلا

 ۱ هدعایسم ك راد هتراګ صا یشانندقل وا نابم ینعیدل وا ساسا دنا ورعم نالوا هدیاب و كل ود دیک

 ًارح و ار هده روطاریما تالاع لاب تالاسم و تابقاعم هدانز جدو نالوا یراح ةد الم نانل وا

 ماودلا یلع ید هدنقح یرانامرو یر راحت هلع تلود ندا تراک هلا راذکو تشک ًارهنو

 بناج ءا هنکیدلیا قیقحتو قیدصت هدنرب رقت نانلوا رکد هدالاب هيلا یعوم "یچلنا یتفج هلوا یراح
 راوعم۶ و تسود یعدقو اعا هلفدص ماودلا ىلع تادهاعم کیدا باح لراهماندمع ندهیلع تل ود

 رولوا حا ص هن زارا یسهیقبقح را كن هلماک تالاومو تصااخم نالوا راکرد هنتلود هچ نالوا

 نوصم ندربغت هلماعم قجهنلوا ارجا هنقح كنسابامر هجم دعب اعق هلکاک هنلوا انتعا و ماقتها هیاسو
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eرابتعا مکس هو یوق یک یس همان دع دا رغلد نان كد ندنفرط هيلع تود تولوا  

 درع ر ص وص: هجو هللا لمس وبشا یسع اوا تامام هر ذلا ذی 0 1آ تادوشف و داوم قحدنل وا

 ۱ ۰ ردشلر و رارف دما لا و

 دارغلب رگکذلا رام بوتل وا اضما هددشر رو و لمس دس یکیا زو وا ز زول ك هدام یحرب

 تلاع لا ینا یسهدهاعم تراک نانلوا اما ساسا هتسهدام یر نوا كنس همدم

 فارحا هرم یندا هدابو lL رتعدو ىع رھ داقح ,lL را نارد هک هدهبلع تلود

 : ۰ دیلزسوک زاوجو تصخر ندهیلع تلود بناح هنعوف و تریاغم دوخایو
 تلود هدنصوصح رک عسر نالک مزال یسادا ندنفرط یساباعرو یراک هچک 1 یعلیا

 نوا حب هب هيلع تلود كالاع كن راک دم هکر دنا ناب ًاددح هعفدو یتسهعدق تادهاعم هيلع

  ءهدایز ندجوا هدزو هعفدرپ زکلاب هدن رال لعن دوخاب و احدا اب كن را هعتما هلا یراکجهدا لاخدا

 هعتما ناسلوا ندناعونع یراکحهدا جارخاو اري شا ندهبلع تلود كلذک و رادیعا ادا رک ر

 حورشم هجو كن راع دیک و ۰ ربهدنا ادا رک ےسر جوا و هدلحر و دعفدر ز کلات نوجا

 هب ردصم صوصالا لع و ندفیلکت راس هن وکه نره یراتراګ نالوا a ادا ار

 رک ذلارام هلوا ملاس ندفیلکت راسو یلوق قاسیو حجاب و تفرو هیمادخ ےسرو تعدو هیاصقو
 قحا بونلو شفلوا مسصنو جو هجرک تابیترت راد هرنو هدنسهماندمع تراح هکر زو

 تدام هدنراتکلم نادغب و قالفا صوصلنا لغو هدهبلع تلود كلاع هماظن و دا هلآ نامزا ر

 ماظن هلیبیسح قوا نان ندنفرط هبلا یوم "یچلیا یعیدلوا را تالاح هح حراخ ندر ةت

 یرو نم ماظن هدلعو هیلع تلود نویسملت وم یعرم الماک نزا دعب هد هيلع ت تلود تلاع روب

 ۰ ردا ا ار

 هرزوا هجو یعبدنل وا رک د هدالاب | كدا CE یراح و 0 دیگ ا یکنچ وا

 تفر > بولوا تسپ رس هللا مات تیتسب رس هدنسارشو عب و هدنحارخا كنهعتما نابلوا ندنامونع

 ارش و عب و یا را علاوم هدر ىدا ةتیئحو الع هسا ےکرھ یر ر اتو و یاب را و

  یرب ندنسابامرو رام هيلع تلود كلذک یعوقو یدعتو بیذعت ندهیلع تلود عباوت هدنص وصخ

 لخد اعطق ندنرفرط ررکتحو فانصا هلا هنا و هدکدلیا اشا ایشاو هعتما ضمب ندنرامت دی

 ندا ن E دوخابو N هد هبلع تل ود تاک هلا ا لوا دل وا روڪ قرر ضرعتو

 هنماکح لحاوسو راح و تالاا دنقایس ناب یتکیدلیا اضتقا هلماعم هلهجوت هدنفح یسااعر هچګ

 دنلوا دین هلا هدیک | هیلع ساوا دافلا یعطق یسارجا 3 وبشا اباطخ ا و هنناطباضو

 . هرزوا یساضتقم بولوا هاک | یرلنادنموق دودحو یراراذکر اکو یسولسنوق و یچلیا كنتلود هچم و

 ۰ دنل وا اطعا هننل ود هچک یرلتروص كنءهروک ذم ىلع سا وا نوح رام لوا لماع

 كش هنوک رب هنناطباض و ماکحو یربیلاو تالاا هدنصوصخ تراحت ار و ارم . هدام یصدرد

 كنم راحت و یسایامر هچګ فینسافتبم رادماندهمع هکر دا نایب هسیلع تلود نوهسهالو ضراع ههشو



 نا ام ی اما ات و
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 ۳۱ ازت د ا و ا وار ردوا هدهیلع تلود تالااو تلاع هللا
 . ینیراهعتما هلا ادا یتاموسر نالک مزال بوشان هدلح یرلکدروک بسانم هدرهنو رګ و هدرقو یرللنا

 . هلوا راج یرلا لی ییرانایلوا ندناعونع و حارخا

 كنولهیسورو هدنالردن و هرتلکناو هسنارف صوصلنایلعو كنراهشاط نمأتسم راس هدامیصشب

 عفانمو تالاسمو تادعاسم یرلفدلوا عت هلبوب ندنو و كدهنآوب كللم راس نانلوا هدعاسم هدایز و

 یرلاضتقم یسهدهاعم تراحت هفرزوب و یسهماندمع دارغلب خد كنتلود دی هاننتسا الب یتراک

 ی هر یراحت و یمانامر ودنک هس هم زال هلماک توفص نالوا راکرد هدننب تلود یا و

 ۰ ردا دن ات هيلع تلود یتقاتعسا

 قرهیلوا عنام اشسا نالوا حردنم هدنسهماندمع تراحت هقرزو رکذلارام هدامیهتلا

 .  تیتسبرس هراحلالجال هلیسهشاط و هنیفسو یغاریب هچګ هرېن ندرح و هرګ ندرهن كن راحت و ی اعر

 TE یراکجهدا جارخاو لاخدا هرزوا یتیدنلوا رکذ هدالاب و هلوا راج یراروم هرزوا

 ۰ ردیلوا روب هنسادا هنسنرب یریغ ندکرک مسر نالک مزال هعفدرب

 وا هلیغا رپ هچک هننزاید هچک ندهراس لودو ههراس لود ندنرابد هچت . هدامیحندب

 ۳ ۱ ۱  راوو لحاوم ما هال تود كن زاعتو ایمر هچک ندک بوک
  یرلجارخا یییراهعتما و یرارورم هرزوا تیتسبرس قرهلوا فاعم ندموسر هنوکره ندنزافو هایسرحم

 کک عسر كنەعتما یرلقدراتیچ نوا عب هدهار یاننا هلب راضر نسحو نداذاو افجو ربج

 ٠ نالیرو تصخر هنبراحت هیسور یراهنیفس راحت نانلوا رکذو هلوا ملاس ندفیلکت هن وکره ادعام
 هپ نالوا یحا تسود کرد نود یساناعرو راحت هچ نانلوا رک ذو هیلوا ریبک ندراهنیفس

 9 اتم تن واعم هناتسود هدنرتح هدنررورم نیح ندهلع تلود تالابا هلبرالوا عبات هننلود

  هظحالم یراقج هیلوا اص ایژنکا هراذکو ریس هدرحص كننراهنیفس راحت هچ ندا ریس رهن قحا هنلوا
 . ههایسرح كنعتما نانلوپ هدنرن ورد هدنراوضو هرالګ نیش هرم كراهنيفس نانلوا رک ذ هلغم وا

 . لیمحتو عضو هراهنیفس رخآ هلمجووب كنهعتماو هلوا راج یلیمحتو عضو هراهنیفس رخآ نالک هیلشا

 5 1 ۰ دف وا ثح ندنسهبطلام مسر ول ردرب نوڪ ا

 ۱۳ ی و ا نرد كس ريشا هدام ركشا
 . هدنصوصخ یسارجا یراضتتم كنطئارش ترا حردنم هدنراهماندهع دارغلب و هغ رزوب دوخاو
 ۲ هنسهبوست هناتو هلاتسود هلبا نیناح *یضارت اوم هنوکو هدرردقت یتیدلوا ضراع تبوعصرب
 . نک هدنروص یقیدلوا لباق یسلرب و لصيف هلمجوو هکیدلاق هنلوا هداد اضر ندنفرط هيلع تلود

 ۳ ا دو است هاش ك تھام تراک نالوا دنع یلود هبسور دنس
 3 -. رولوا یضار هیلع تلود هنسغلوا محو لصفو هوست هناتسود ځد كتوعص نانلوا



 ا ۳۳۱ «

 1 ۱ )٩(
 فر وص دنس هد ر و تانسحلا هجم راد هتراج ۶

 یسچلبا هتروا صخ رمو یضع هدرز كنرابانج ىلارق كنکلام هو وطاریعا امور

 دهم اقع كلام اا خاروم اترا ینوک یا نرخ الاعیر هکرابم هتس وبثا یریعاد
 الب یدنس نالیر و ندهیلع تلود فرط راد هب هلماعم نالک مزال یسارجا هدنقح یمایاعرو را

 هدندوع رع الوا نالوا لاسرا E E در < تعراسم هلاصیا دناح ا قوع

 روك ذم دنس هدر رشت مکج هدا دقت و ضرع ه هلع تل ود ٠ ردرعشم یلوبف كنه روطاریما ا

 عتق هد هبروطاربعا تالام هلماب ینیافسو یسایاعرو راحت كنهیلع تلود بولوا حردنم هدنسهحاید

 یرلیعادو ینیراتجهنل وا دبات و قبدصتیسهلج لر لصوصخ نالوا راد هتاعفانمو تالاسم یرلقح هلوا

 ر ر اع نالوا م لا هد روطارما شام هل ار و و دا
 یراح جد هدنرقح ییافم راکو یماناغرو یراعت هدم تلود داد ید و هللعا باس ناو

 لاثلا عدع هدن رد تند تاود ىکا وبشآ نالوا راو هل مج ووو ۰ ردهابنشای یتجهلوا

 هدنساننا كنهکرابم هطاصم نالوا رادان و یراح عاطقنا الو مای رو و ی وا

 . باح نالوا هدنراهنایم نیتلود خاصعو روما لاب نالوا ماظن دن هطبار ندنیفرط بولوا عقاو

 یرایعاد یضم هدرزو ۰ ردراشلوا هتاث "هلیسو هنماککسا و هب وقت كنەرغتال ةصلاخ داوتو هقداص -

 نا یار حد كتر و یربصمو لون كر ر تو تا

 قیدصت كنلاکا قاهاوخ ريخو صولخ هلر دع نیو دیعس یسودنک هلیبسح قغاو یدهاش هلا

 ۰ ردنا زانو احر ا یتساروب لوبق نرف کک تل ود فرط یم هناصلاخ 39 ۰

 (ی)
 :< نواه طخ راد هنلزع كناشاب دنمح لیلخ

 هلغاهاش مالس نس نس اشاب نسح یزاغ مرزو یمظ ترادص ماقمتافو ارد نادوبق هکنس

 هدنایح كم رالوق ولقاح وا اشاب دیج لیلخ مظعا رب زو هکهلوا كم ولعم هرکسندیکیدلیا فیت
 5 رو نا افا عبط ا ر را ومه ان ضعب و سو هماسا كنرللوا

 رلدحرس و هرمشط اشا یلع رادهنب زج یسیلاو بلح بول و یطظفاح یزوا الاح ہلکا اضتفا لرع *
 یشان ندنعدل و ا وام .مولعم هدم هن کو ام دز یعیدل و ۱ ید تربع هدرضصح و رفس و فقاو هنلاوحا 9

 داد هم ےک ل وا لحاد تواک ییاعت دنع راک دکیدلیا نعل همد م هّقلطم تاکو هلیلاس را مت رادص زم

 ربح ید مهروک یدعا ۰ ردو ۱ نیبعت ماتم اق ن * س نوعا دابع . روما *هرادا هلبح و قلمافاق

 تاکرو ماقخا همدیلع تلود هم روما هفاک قافتالاب هلم هين تطاس یالکوو تلود ناو

 نو صم ر نددابع ماصعو 7 ۳ تب ۳ یراص وصخ ی طعم یمالعا و نور 5 4
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 و تردق لشو تقد دا ندع وامه E هرزوا ز € ادص و تریع یاصتفا دنا اق لطع»

 ر ردنا مادقا و مای 3 و ند هلبا رب ز ی هدنن راد هسیاردا مادقا و مایق هتمدخ ےل ودو ند هلبا ريخ تبن هککره لزب ۸ یادخ نسهیلیا تقاط
  aنیمآ هلی لوبس و ۰

ِ Sy 
 ٭ نواه طخ نالک هیاشاب ماقمٌماق

 كن رابجاوم یرالوق موبق نالوا جارخا کک مولمب ه رکصت دشب مش هلم ۷ و

 ۳ ردشفوا لاسرا هللوق ای یادت لک بر ام هه عصر شعرو e و

  نسهدیاد وم لذ ہدن مما تیّور هناقداص یھ ود روما لدهتدورو مطعا ردص یب عهروک یدعا

 نما دل وا نییعم هدن راد هراندنا تقادص هلي هلکنس و Ku هزعلابر ترصح تانج

)¥( 

 ي نواه طخ اباطخ هدیدج ردص و

 e تک ده راه خب متلطم لیکوو مظعا رب ز و ےب هلب الا قیفوتامو

 ۳ بوی لنم دف رو ا هلي س هبلع كنسا وه اشا دج لیلخ ر وهعم كعفلس دون وا م ولعم

 هن راهمدخ رادکما كقلودو هنب ربارطضا كنابنغاو افعض بویقاب هرهرمشط ها ادب نام تلسو

 ا كلیأر دوخ هدنیشع یھت ود روعاو ا ۰ هنفارطا ودنک یعفانم صوصخ

 ۱ كع راولقاجواو E الع هلل سج راح هب هتسلاشسات راوطا ےھت مهناکو لم یاضر یالجت

 باحا یسهلازا و لید هلغلوا دابع 2 تلود ند ناخوآ شات عمط ندنعیدل وا ثعاب هن راریعت

 ترور رکسعو ایاعر هدرفسو رضح و تناند و کک هلن راتبب ماظع یارزو نسو ردشعا

 ی یسهلیلج تمدجح مهقلطم تاک و نی وا لوح اه كکحهد 1 | تمدخ لا تفادص هل ود و فوصوم

یدعا ردشم وا دیلقت هکتقال دع
تی اذا و مالا هرو او هب وزح روما 

 ۱ 

 ارج ارش عرش یاضتقمر رب كنه و هن رتاج كلدالب و دابعو لع هلیع رک صن ( هللایء

 ۰ ارادت هژءامز و تقو تر . راهریخد ندا اضتوأ ہد نس هس ر اک ا 2 رک و كس . راهعلق دلت 51

 2 عود ا هلي E ةددادس قل رط و نس نسهیلبا دامتحا و یچسه ولق تل اتو هس : رراضحا و

 خوب هر ی رخ نا را بر وه 9 0 یاعد E ا تفادص



r) 
 ىنلدلروي هه ری اطخ هنلئاق یاغ ون رب 4

 ا کک كنقلح هاشداب نوش و یلوق شات ناک هدنهاکشس یر و الا

 هلی انع كنب راترمضح یلاعت هلا اا اا یراسو یرلا رم: شاب و رایدنفا یرلالع و اغا و

 لزمرافووح و نافوط قج ه هطخوط هدندرو یسهعلف هنانا هلب رامدراب هلزک رایشکح و

 بوليرو یکلنوک هنرالوق كرابدراب بوپاب هجردقو قالیوب ینقدنخ نوجما یرالوا غاص ندیمارح
 هرزوا قماطحوط هدنجما زکراقات وا و شابو لام ندلو ناغنفر ب واک شيق: هللااشنا یدنلاص دن راقابق

 وبق چ وا هنفارطا كرب كغيدنلوپ بولاص رب یکلوق هليا قلخ هلج NE غ وبشاب هکنس

e eك کک هرزوا  

 واناق ید ( شاب ( رابتخا ا ا اشیط E (لوت ر یا

 دلو و لوس ( قووچو ناغوط ) كا ماراو فقوت ( قماطخوط ) اکلاو تکلع ( دوو رز
 ۰ ردکعد هناخ ( قاطوا ) قکوط ( ناغیق ) یدلرو لو (یدنلاص هنرقابق )۰

 < یھت

 وصواطخ لودح لوس

 E N E دفبڪص

E ۱ ۷ TENETیفلظفاح  

E ۱۳هد رو ص هدن وص زا ۱ ۲۷  

۱ 







oمک میاد راح تسرپهق  

 ۱۲۰۱ هنس علاقو ةع

 تایفو ضعب

 یش عباقو

 یتامدقم كت راه راحت هچ و دیسور

 یعیدنل وا برح نالعا هبهیسور
 را تا ار
 یرلت رومآم كناخ یار زایهش هلا راشاب لاطب و طصم

 یسدعق و نورلق

 ۱۳۰۲ هنس علاقو

 یکدایا دهع ضقت كنهچ و یتاکرادت كنهیم ور

 تاهجوت صعب رکیدو تنم لدبت

 یورخ ندنداعسرد كنوبامه یودرا

 تداوح ضعب و یتکرح هندناح هن ردا كن وام یودرا

 نوامش یاع ود ج ورح

 تاعوق وضعب هه یتکرح هنناحنیدو كن وامهیودرا و یرتدوع كنم رچي ایایسا و ساق

 یصذ و لرع ك: ضاق ودرا

 یسهبفارغح لا وحا تكنسلاوح a وام

 یطبض كن هناخت رازال

 تالسا و هب داهم

 درا تاحوتف و قب رعظم شش

 هکلذف

 تایفو
 ناطاس ایا تافو

EE 
 هرد وعشا عیاق و ۱۲۰۳ هنس عباق و

 قاع عیاقو
 هن سصم عیاقو

 یراکدلیا الیتساو دادرنسا یعاش و عالق ضعب رول ەچ



۹۸ 

۹۹ 

°1 

SATEEN 

 یددلوا نیشناتشم هدوکس ور كنوبامه

 ی ر وصح كنزوا و ىدە راع رد

 مع یزوا یالیتسا
 یو را كج وسا هلا هيس ور

 لامر هكا لارا

 ا ا ج

 تاعوقو ضعب رکیدو ىلیدبت كناشاب ماقمعاق

 تلات ےس ناطلس ا رداع نا تقفو

 یلاح هجرت كن راترضح ناخ دفع ناطلس

e 
 رانلوا شاک هنرادص هدیناح دیم ادبع رود

 یراسو ارعشو الع ریهاشمو وال هیادوق دنس ۰

 1 كنلغوا ىلع ك
 یتلنادوبق كناشاب نیسح یلد کو یل e ڭناشا نح ا

 یسهعق و صالق

 لاوحا ضمب

 ۶ هیکلم لوح

 تروشم را روضح

 ˆ هددج تاماظن ضعب

 هلام روما

 قالطا كنسيچلنا هیسور
 .. غيدنلوا قافتا دهاعم دقع هلبا جوسا
 رادص كناشا د نسح رنک و لف كناشاب فسو

 کک ضوب ۹ یرازو كناشاب دوم هرق

 هعونتم تاعوقو ضب و ید یقلماتمتافو تحشم

 یسهعف و ناشقوف
8 



 ۳ ( دو ڪک

 یروبع هنفرط ارا كنو امه یودرا ۸

 ۱۲۰۵ هنس عیاقو ۱
 7 77 صا س

 یوع زو هزو ۲۳

 یی رفظم لیعاعا ۸
 تاب هجر كندنفا یربخ ۳۷۳۰

 یراقدنل وا رلیئسا كمال الا چ هلا هردنعم و دا رغلد و نامرکقآ ۳۳

 ل هچر تكناشاب مع ۷

 لید
 نوامش طخ راد هن رفس هس ور ۹

 همانناس تن رح نالعا ههبسور ۰

 یس همانته ت كنسهدهو و نادغب و یسهماننالعا كنلازج ایتسوا ۲
 هماتناب راد هنرفس هک ۸۳

YANفصا و همان رافس  

 یس همانماحسا لنفصتم هرد وعشا 40

 نوام <L ۳ هرارسا ےک ۲۹

4Vیسهمانفافنا ج وسا  

 یھهاشداب قطن تر وص ۳۹۸

 نوام طخ تروص ۳۰۰
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 ا لسف را یر نونکا ویعا
 اه ا ا ا راو يروح ن دیبطادع ۳۳

 نوا نابلبا تدش تسک هدنداعسرد هدل راخ و و هدکعا لاغشا یرلنهذ یسدشیدنا  EEهت

 یسدعرک كن راترضح ناخ قطصم ناطلس ناکقنج امد هدهسیا هد نرخ اه

 هكدافم ( رخویال ربا ) ندنفیدلوا شفلق درمان هاشاب دجا دیس یسلاو یلوطانا ناطلس هعدخ

 تره بیل یالا ا یو هبنشرابج یمتانوا قرنلوا حاکن دنع ینوک یصتثوا كمرع ۱
 ردشه وا لاصباو لقن هتنارس ودنک بونلآ ندنوامه یارس هلبا یالا یرلتضح الا راشم ناطلس .

  9ناسلاع یاتلا نفلا ) عقاو هدصیحت بونلوا داشک ینا ا سۇر ینوک یعنزکس نوا یر )
 ردشلر و سبردت سر هرلندبا قاتحسا تابثا لرهلّمسوک سرد ندنبیکرت ۰

 نوبلاق هعطق ر عارذ زوقط ىللا نالوا لاعا تسدرد هدهناسرت هلتفرعم یرامعم زسئارف رب

 ردشفل وا همست رفظ ٌههدقم هلغلو ماتخ هداناو .

 ها هر هال لر اور ك نوا ا یتا نسخ نانلو رادزفد هددنلات عقد
 هدانناو نکیا بلاغ هندارا یفرصع لصالایف كنهیلعتلود بولوا رادرفد یدنفا فیظن دجا نیما

 ا ا 0 2 فرا نالوا هدکعا رولت هدافلاقوق
 یدلرو رارق هباقیتساو ذخا شورغزو هدکب ندنرلنایلوا قستعو یللازو هدکی ندناعطاقم نالوا ۰

 را باک لعاسا یا ل اص ندراسب و تور تاخعا یتاما هناسرتو ۱۳۱۱
 یدلروب هیجوت ۰ ۱ 3



 : روتف و ر ع راہظا هل نت لو راصد و 1 ا هد شاب كنو كنوش یدنفا فیظن

 تولسا یدنل و هدراتف و یلدماضم كىو یدل وا رادزنفد ردهعفد جاق یدنفا نسح هج وق فلس هلکعا

 ثحهرب و درصعت هتل ود نا هلا یی .ت تالاقمو تایاکش هل و كردا هرادا هلا هنایکح

Eهدا و لفاع للصف كس دنفا فیظت ود یدلوا ردصم هرکنم ما هروتک للخ هش راقو ودم  

 نر و
 كندنفا نسح هرزوا كمتسوک مهتم یییدنفا نسح ید یدنفا بیظن هدلاح ییدل وا هدکفلب وس 2

 ا الو عوقو هدنغل را

 هبدعات هلاک راع: ضعب شلاق ندجوک ندشیا هسیا هموقرم تاهجوت بوردتا ا نوام

 ترابع ندرت شاعم وتم تایرخ نغوا صصقت هرررا یلرا هاهاتس هل سال سر
 و الا اید و راتسکتا تک ل

 ۰ یدا هدکعا مدو حدق ًانلع یرکیدکی یفان ندندورپ نالوا اد هدنرلهنایم املا یوم هلمجوو و

 ملا لرع یدنفا كم. ءاطع دجا هدازاشاب رکب تاتکلا سیر نوک یضکتا نوا هلرخالامیز
 ییا بولوا یعیقوت یدنفا ِ قباس رادرتفدو باتکلا سر یدنفا یضیف نامل يعيقوت هن 3

 یناح لیعاعما هیج وتلا یلابا یلوطانا هلترازو هنر هنسهدمع اغا لیعاعا یاح هرکص نوک

 قئار یسادقتک هیزخ یقیسا یتاما هلاسرت هل وا نت هتم اغا لک یا ری ی
 . ردشع وا هلاحا هیدنفا ىلع

 هنعردل وا نع ؤمو ll هدنروما و یلک كناشاب فسو هحوق ا كب هللا ءاطع "

 کرک ندنشدلوا زاماص یدک قرءاز) روغ لا یک اا و
 یاد نالوا یدنتسم هلتبحو و هشدل وا ر رونلیوس یسی واسم هدفرطره قرهلوا رپ لد دالا

 فالخ هلکمروک ندلاح باحا اشا ا یعفد ندیلامباب بم هنکو دا شهروتک هاسل جد

 . ردشلو عوقو یلزع ابوکنم هلو قرەلوا لومأم

 هک تافو ضعب ۵
 ردق یا قلا ناسلس هلا نالوا شنا دلو یورک یک اس سر هوش وا

 ۰ ردغلا تافو ۰ رکص. ندقدل وا هره

 مو مور تر هو دعا ترتاو نت نوع سا
 قطصم هداز ردارپ ندای ج لا لسن هلاراشم ۰ یدلوا ترف یدنفا توس هداز ردار نالوا

 . یدیا تاذرب بیدا و داهن یفوصو بیسحو لیصا بولوا یعودخم كنبدنفا
 صیصخت شاعم هارکنیهاش هرکص ندکدتا الیتسا ابضغ یعرف هلا لافغا ییارکتیهاش ولهیسو و

 بوک ندشیا شا هکهدافهح هدهسیا شک هنشاب یلفع ا هدنراکدتا ناکسا هدلحرب :هلبا

 ا نک رک تخناس تم فلت نا ا نقل یک ا و ول هيس ور

 رولی رب و تصخر اکس لهسیا ردیک هب هیلعتل ود تلاع رکاو E لس تووص هنسودنک



 1 لاسرا هداعسرد یمدار هدنلئاوا ع ر روکا وبشا ےک یارکتیهاش هل رامالشاب هکید
 تارب رخ هنسودنک هیلو تلاقما و نیمأت هدکدتسیا تصخ ر هکعا راذک هبهیلعتل ود كلام

 سودر هرکص ندقدنلوا رارعاو بلج هفرطو لرهیدبا نییعت رادناس صوصختو كره ردنوک

 ۰ ردشمروک ییازج یتیدلوا قصسم هداروا هلبا یت هنسهرزج

 هک یتش میاقو وم
 نالوا شعا یغلاغا ربیهایسو یعللوق قابشاب بولوا یلغوا كناشاب مهار موحرم یلزوبیغا

 یتیم هنفدلوآ ندنالسم یلدنفراعمو یتفادص و تقایلو یتربس و هلولس نسح كندنفا كب ركب

 طالتخا هلی ولهناسرت لصالا یف هبجوتلاب يلع هروم هلترازو ةر هنسهدبع ینوک یصنکیا كنابمش
 هژیبسح قلوا یعلغوبشاب یساع ود زکدهرق كن ردار و یعلنادوق كترد هتخب ندقدل وا جارتما و

 طق ۰ رددررح هدنخ رات فصاو ود یدنلوا عفر یهاج ةجرد ځد هایکلرکسعرس زکدهرق
 یرامتعا هسیالم يتدا هدیصاتم و بتر هلبسح لالتخا نالوا هدنلود تاماظن و نناوقو لاحر

 ا تاهح كتكل ع ر هجوق یفو رفس هلو هدهسلا شک هلوا یراح

 ۰ ردندهرصع بتارغ یسشلوا دع ثاریم

 یعیقو هنر هليا لزع یدنفا یربخ دم یلاعردص یادضتک ینوک یجتلا نوا كفرنث نابعش
 ۰ ردشلوا یعقو یدنقا قطصم یلهلال و ادعک یدنفا نسح

 هک شدنلوا ینن هنجوغوصكکب نامعن
 یجوبق یلاع هاکرد نوا یر كتر نک اما شب نالوا رعت جات هد هر ونه هندم

 كب ءا هنغیدلوا روهشم یسوهو تبخر هزاج بناحو یساوقتو حالص ككب نام ندنرلیشاب
 هربمعت ما لوصولایدل 4هرونم ندم بونلوا نییعت ۵هروکذم تمدخ هدنلالخ یسهئس زوسکیا

 ندهندم هرکص ندکدلیا هیصوت هراهسیک ضمب ییلیمکت هدقدلات یتحصم كلن وک نوا شب هلرب لاغتشا
 هکوبلاح ۰ یدلبا تدوع هبهناتسا ندنآ بولک هدادغب هدعب و هدهشم هیلو بلحو تودا تکرج

 دوخ دوخ نکیا مزال یتع نع ندهارهاش جد ننالادعب بولوا فقوتم هتصخرو نذا یتدوع

 ورندندمرب یدورو هدادغب هقشب ندقدلوا یم یایلوا یاضر فالخ یتدوع هلا فورعمات قی رط

 فداضت هنماکته یسهکر عم كکی ناعلس هداز یواش نالوا شعا نابصع یاول عفر هددادغب جراح

 ال هدنلالخ یسهنسرب زوسکیا ندنغیدل وا تلع هتنودح كفيجارا ضعب هددادغب ردنا

 . یدنلوا فن هنسهعلق قحوغ وص

 مرا جش كکب نامت هدننارب رحم كندنفا معشاه اما ردررح هلهجووب تیفیک هدنخرات فصاو

 هلیمدا رفن تلا شب ندنعابا صاوخ یثان ندنفوخ بودا ثدحت توادع هدنرانبب هلبا هراسو

 یلع ماما هدقب رط یاننا و ريك نیش نالوا ربع لوب راروک هدنفرط دادغب و هفوک
 ی تو me مى
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 و ار ERE RIES كس

 نو ی
 ماا هلا تال ولع نیعل وا شل ه هناتسآ قد هدادعب اردا تراز ییدهشم كنب رر طح هلع

 . ردشغلوا لقن هب هانا ندنفرط اشاب نطصم هدنلوص و هاروا بونلوا قن هعجوغوص قرەنلوا

 ودارشو كعا رفح یقدنخ ا هانا هلمتناما لر كن . رادعاق قحوغوص و هانا

 ندنایطبقو ندنرایشابچوبق یلاع هک رد هرزوا تطااحا و اشنا "لا ما نو را

 ندشورغ ك یجرکی نانلف اطعا ندیریم بناح هبودنک بولوا رومأم اغا هّلادبع یغارج اغا رسا

 هلیسلوا شارپ و هلصوب هند هرزوا كا فرصو حرخ هنسهقف ودنک شورغ یرکی هیمو

 قایس رولاق قاب شورغ زوب زکس كب یکیا نوا هدقدنل وا حرط ندروکذم غلبم یشاعم تللهنسرپ"
 هل وشاس تمدح بودا تاكا ردق دنس یکا هكر ارادت هکرح و هح بواک هانا هرز وا ح ورشم 4

 شورغ كب ىلا شب ندلا بت نوعا یرنانیبعت كعاو تا كج لب رب و هرم زور كرفاع نوسروط

 هیساطعا هارحرخ شوغ زو ردرد رجواو رب رګ لاح رع ردم هل.سامدتسا یسردنوک نوسلوا

 هلبردنوک یرلرما لاجعتسا نامه هن رب باوج بویلردنوک هراب رب هکدلبا ریبست هلوبناتسا یني رامدآ
 ارس لاو ید كن ناب بوک رار دعا لس لرد نر وا ی

 قرهلوا ادب وکتفک هدقاوساوید شفلوا راضحا ید كب نام شما راو ناود هلففلوا راضحا

 هکب نامت یتناما ان یدافم ةصالخ هدقدنلوا تئارق نامرف نالوا دراو بولوا عجب هارس قلخ

 هکب نام دادرتسالاب یشورغ كب یهرکی نانلوا لست مدقم هنس یکیا هبافا هللادبع هلغل وا هیجوت

 لادبع روکذم غلبم هلغلوا ترابع ندنراصوصخ ىلا ماقا هباشنا ما ید كناو نیس و

 هلضف ندروک ذم غلبمو یتسفلف تیور كناسح بودا توعد هعرش ییهلج هدقدنل وا بلط نداغا

 مالعا هرکصندقدنل وا تاثاو قیقص یسارو هلیسلوا شا حرخ هد وديا كرادت ها هللا هنادتسا

 ا كعا لا هدافا.هد وها« تدوع هلوبناتسا هسا نکا تو ها هدوهب و امتتسا ی وا

 هدنص وصخ یلیصح ست ككا تبويلوا ديفم هدهسنا ل دا رف لرد اعدم ات ود رداوص

 . بودیا رارف هنتس ه وغو بوقیچ ندنسهناخ هلیمدآ جاقرب هصک لوا انآ هللادبع هلغ وا مارا
 مر اب وک قرهلوا لصاو هت داعتس رد هلرب را قیاقرب هلتفرعم ك سل دم وکص ندنآ و

 ' هلن هند E هات داعسرد ندا ال هدفدرا و وق هل اف لو نامه هلیسایلخ رول وا تعفش و

 لا دبع هکر بد هرکص ندک دشا تاور یدنفا ماه ود یدنل وا ق هب هطآ هحزو قردنل وا رو تم 2 1 ۳

3 
 کک

 یمزکی روک ذم كرهیمەدىا تراسج هلهجورپ هنفارساو فالتا كريم لام ندنغیدلوا مدآ نابج افا

 هس یکنا هلکن و بولاق شو زوشلا ا هدقدنل وا لبث یشاعم E یکنا ندش ورغ كي 2

 ندای د یتیدل وا ف ولطم یلیخ ند ريم ًارظذ ا شا ا رارب دحایخ و هرادا لب ردو

 لاونهرب قرەىملوا لب یداب رف هدباب و كن هرابمب نکیا ندداوم نالوا نمد وهشم و مولعع جد مر و

 ندنآ ۰ یدلیا طبض یک شلو هنبفد اشا یطصم د یتسایشا نالاق هدهانا بونلوا نن ررح

 رتف لاک كردا فرص هنفالطا نسا بوئاص جد یسهناخ یهدلوناتسا اغا هلادبع هراکب هرکص

 ( یوا رلا ىلعةدهعلا ) ۰ یدل وا ماع هدارو یجالک كن دنفا ماه یدل وا لاله ندن رهق لا بارطضاو 8



«۰۰ 4 ۰ F- 
 3 زر هنسرپ هلغفل وا ساقلا قالطاو وفع كکب نام ندنفرط اشا ناهلس یو دادغب ًارخوم

  یتناما لز نی زسقماغوا ههطرورب یک اغا هللادبعو شارپ و تصخر هنتدوع هتداعسرد هلبا وفع

 ردشلروق ندنسهیلب
 9 ربا ناتسکرح امدقم تولک هلو یتشراذآ رسا کیم ضرر یک هاا شبا

 9 یو ۰ هاب شر اناا تاو هاد مو نکیا شل و تھا هدایز
 قفوا ماتقها هدایز ندیکلوا هنروما رادحرس ًارظن هنغیدلوا هدقلو توق یراهراما رفس هنوک

 ۰ یدرولک مزال

 ۴ هح دقا جد هلانسل وذ انایساو دید توک یر هنداعسرد هعفد دنح کاک ساف

 ۱ n هنکیدحا رب رقت رک یا جد ندهیلعتل ود فرط هلباقلاب بواک یسچلیا هن داعسرد

 سیون هعقوو یسیچ نا ساف یدنفا دجا یمزع ندنوامه ناود ناکجاوخ ینوک یجندب كلوالا عبر
 ۰ ردق هتفولوا ندنغجهلاق هرا لوا یراتکرح طقف ۰ یدنلق نیبعت یسچلیا اناپسا یدنفا فصاو

 ا هرادا هلاکو ا 2 تودیک هدعب و یبلنا هرادا دعا فصا و هن یکلس وت هعقو

 ۰ یدیشغل وا نامرف

 : نا هدئلاث دلج هددسیا شح دیازتو نیعت بجوم یتیرومآم هننرافس ایناپسا كنیدنفا فصاو
 ا ندتنابم نالوا ادب هدنرهنایع هلا یدنفا دشار یالوط رز سه ات هرز وا یعیدنل وا

 ی هعوقو هلقوس ا دشار بم هنضغ دیعت ندنداعسرد هدفطات تر وص یحوومام وا

 ۰ ردح ردنم هدعیاق ولا جرد یکودا تیفیکرب

 نوا كنار بودبا عیاقو طبض ردق هنطسا وا كننابعش یسهنسرب زوسسکیا وبشا یدنفا فصاو

 ۰ ردشعا رادتا هعباقو طبض هلاکولاب یدنفا نسح قاف رشتو شقبک هایناپسا نوک: یش

 هک ییامدقم كنب راهب راحم هچمنو هیسور وب

 ّ n EU هرزوا كعا همام یهبلع تلود كلاع هنرق یسهجروطاربعا هیس ور

 ۱۳۳ ۱ دام اهرما کس رود هراطتاوهسشارق هدلاخ یتیدل وا شنا قاغا هلا فزوز ٠
 ۳ ۳ لاو مع لل نارتو حرف ارادا تصرف نامز نیرافدنلو هرزوا لادج و
 . هددسلا شک هفزوژ تبون هعسهدعاق لثلاب هنزاومو شف وا توکس راجا ندهیلع تلود فرط

 . ندبغوط هسا یمعا توق دیزت كنموکح اسوا بولوا هبنتم یرتلود ابوروا هدهصقوو

 شا هلاحا هنفرط قرش ینیرلتقد رظن یسهلج ندنکجهدیا لالخا ییاب وروا ةنزاوم هب یرغوط

 بویمهدبا ترا ااو بصع كرلاخ ضعب هلمجو یلومأم هيلا راشم روطاربعا ندنراقدل وا
 E یدیشل وا رو هکمتزوک دعاسم تقو رکید هنسهرم فاطتقا كنقافتاوب

 0 ادا و رح "یقرطب قرهلوا نیقفتم هح ولرس هدروک ذم رفس كنه رق هدا قلود هزلکنا

 ات كنه تا لو تك 2 یتیدل وا ربغم هب دن رق لصالاق ندنسل وا 0 ثادحا

 دلا
۷ 



 ر
 و ۷ جی

 E ندکتا E ا > نالا هجا یو وا نهو ن

 یی رارادم> و ارما نالا هلملاب هلیطرش قلوا نواعم هرکیدکی هدتجاح نیح قیردهرف كوي یلارق
 هرتلکنا هدننسهنس یتلا یرک: زو كن یلارق هروناه هدنکلام ناما هکنوح هدکدتا توعد هقافتا
 یتعوکح هروناه قرهلوا ندننادناخ هروناه یرملارق هرلکنا ندنک ودا شغل وا باتا هنغالارق

 راق نی ر یار نالا یل کا ر تا
 تلاخد رر ررب د یسارما ناما راسو .تباحا لاد هزلکنا لوا ندهلج هتوعدو نتفلوا

 ۰ یدیاراشعا اضءاقافتا دنس هللا قیردهرف هدنرهش نیلرب هدنلالخ یسهنسزوعط ناسعطزو كب كردا

 ءلولهنلکنا یتح ۰ ردشلوا بجوم یلاعفنا مع هنیکمتوپو هغ رد قافتا نالاوب هتشيا

 هدننب یراتلود هیسورو هزلکنا حنا بولوا یرزاشا تراحت هدایز ندتلمره هدنکلام هیسور
 یدیدخت مدقا ند نلولح یسهدعو ندنغیدل وا دیقم هلبا هنیعم تدم ترا مان دمع نالوا دوقعم

 دید ندندلاق هنس يکيا هنئدم یاضقنا هعفدو قرهلوا دودعم نده« و دهطعع روما هحولهلکنا ۱

 كنول هیسور ندنراح و هدک دردن وک یجلیا ص وصح هندناح عروبسرپ یلود هرماکنا هدننص یی و

 ندنفا دفا ناما درع هنرق نکا مر ولا جد هلود هتسور لیطعتو لر E یاس لک
 ردنا رخت یدک لرو نم هماندمع نوا رانا ل نوا

 ا ور وا ا ورندهت وا هدلاح یتیدل وا ا لزوک كلا كناب وروا هيلع تل ود

 توقر وشراق ا هده_سلا و جراح ید ندقافناو والثم یعیدتوط هلاک ندنراتل ود

 توفقیردهرف هدنګ رات زوسکیاو ۰ ردشلوا تیفک ر ولتعفنم جد هج هيلع تلود عبطلاب ندنعندل وا

 رفتسم ورندندمرب هدننس یرلتلود ایسورپو هیسور هلا هلیسوو بول وا قاب قافتا رثا هددسیا شلوا
 : ردشمریک تدور جد هنن هیس ور هلل ود هزلکنا وللثم یکیدشا دناز تدور نالوا

 قلم هیسور لردبا ذاا تصرف ینو هسا یسیچلیا مان روکس کک هدع ر وبس زو كنهساارف

 یراک یرکجهدا ڭنولهسنارفو هيسور هلتروص وو هنفج هل هیدن یراح هتلکنا ینعاتم ا رس

 همزلم لئالد هت ود یزلوا نوهاو عفنا هنیف رط ی ندولهسارف تاذلا دنکح هدنا ول هزیلکنا

 هصوصخو و تقفاوم ید نیکمتوب هدکدلیا تامدقم طسب هدنروص كجمهدبا عانقا نیکو هلیدارا
 همان دع هدنسهنس. ۱۲۰۱ وبشا بولیرت و رارق هندقع تراحت ٌةماندمع هلا هسنارف هلکعا تن واعم

 شمار امج هدنکلام هییسوز وردد تدع تلر تریلر شام
 هعرف كنهبسورو نورد غاد هولهلکنا یسوا لئان ید كنول هسئارف هتراګ تازابتما یغیدل وا

 نیتلودو ندنفیدلوا نوک انوک ماهوا تروم هنسودنک یسعا ات ود رشکت هدزکد هرق هدوشاو

 کا ندنکیدنروک سضم هدایز ید هدنقح ایسورپ یرلظا رادنفاو توق عیسوت كن روطارپعا

 یهیلع تلود هرکصندکدتا روب هبهبطاتحا تاکرادت هلا شیحوتو فی و یتتلود ایسورپ ادتا

 : ردشعا تردابم نکن رک هنملع هسور ید

 قیردهر ذه روهشم هنس نک قحا بولول یرا زکتحصم هدنداعسرد كنتل ود .ایسورب

 ۳ ۳۱۰۰ ۰ را ی ار ی



  ۸ uدیگ ۱
 قدردهرف یلغوا یشادنرف نالوا یلارق ایسورپ هنر هلغلوا توف  eهمان هب هلع تلود هدانئاو

 وسکیا وبا ندنشدل وا شا اطغا یناونع كلبجلیا هتروا د هنراذکتلصمو لاسرا ایادهو

 مدقت یتسلیادهو همان هلا لوخد هنوبامه روضح ینوک یجندردنوا كنس رخ الایداج یسدتسرب

 هریلکنا هدنسیدا و قیوشت هرفس یهلع تل ود جدوا و شاوا همارنحا و تافتلا هدابز هدکدتا

 ردش و هدکشا ارجا روما همزال قرهلوا ورپ ا ۰

 یرورض سما هسیا و شعا توکس رابتخا كنهيلع تلود هنسالبتساو بصخغ كم رق

 تلود لاحر هلیسلوا دوهشم یفلزسهطبار كنب رکاسع هیلع تلود هدقباس رفس : هک دوس تولوا

 توق یفاک ههلباقم هادعا كرهلب رب و ماظنو هطبار هرکسع تودا تانتجا ندرفس یژیکا كن هیلع

E نات شادی ۰ یدیا رشعا جحر ؛ ییتروص كلدیک هنلو ارادمنکد هبدعتل وا كرادت 

 یدردا یعس هنسالوا حطقنم كن هلاصم و عمو اعاد ر ردیاآ یشاح نده راحت هلمجوو کد

 نکل  SESزکلاب راص وصخ و را نوک هدوج و یشرب رد دنا لعف و 4 راس

 یسالیتسا و بصغ كعرف ح ورشم هجور بولیروک راتقو هلرازوس هدوېب نامو بولاق هدروصت
 داسفو هن هدنداعسرد نوالشاب هژکت یرارادفرط هب راحت ها نایک ا هب هیمالسا تلم هسیا .

 تولوا نورد غاد هسکره یسوزرآ و لما یدادرتسا كم رقو شمراو هرهجرد كجهدیا روهظ
 دتفر هتفر قرهلو اغفووشن هدنافسو هلردا تشن ندرلیح ویلاق لصالایف هدلاح یعیدلوا شلاق .

 اور هصندکدتا زاشا و نیعت سک ایج قلوا یمادخک وب هاما نسجیزاخ یلریازج

 لوصاو هنرازو ردص هدنبهنس زوییکیا كي اشاب فسوب هجوق نالوا یسیلاو هروم هلرازو
 شاک هتنعشم ماقم ید دجا هداز یتفم نالوا شغا ذاضتا ناش یالتعا رادم هنسودنک ییهنهادم

 عورفو لوصاو تنطلس ماهم هلیبسح یسلوا تادربیما ح ورشم لاونمرپ هسیا اشا فسوب بول وا
 نابلغ كعلحخ ندنفدل وا روب هرزوا تيجو تدح طرف هدلاح یدل وا لفاغ ندنلاکوو ترازو

  1هنسادوس رض یع رق نامه قرهنادلا هنتالافعا كن راجا ایسور و هربلکنا و قرهقاب هن . راکفا

 ناح ا هک كعا هظفاحش یک ماود یر بولوا یلقتش یکیا راکفا هدنداعسرد هلیسعثود

 نالعا 4 هینور یرکید«یدا تروصو یرلءنلم حورشم هجورب كتلود لاحر نکا هلب رلتضح
 .ددرت لاحرب هیلع تلود هلع ۰ لسا هدرکفو اشاب فسوت هلبا سان راس كا برح

 ا ا ها تا اللا فيوز هک قرف ةت ۳

 یدبا رولنوشود هزاح هلص ما ود :+

 توشود هنسادوس لرادت یبابسا كعادافنا ینسایاص و یایاقب كنوز قیاس لاونمرب هسیاهنرتف

 قردهشیقلاف هلیصحت هلیتروص هفاخا یتمارمره هرکص ندکدتا الیتساو بصغ یلوضف یع رقهله
 وه هدع رق طقف ۰ یدزل وا هیلاخ ندحاعزاو قسصت یلع تلود نوحا رهدام قحهیلوا

 E هضم تاب نالوا هدنعح هيلع تلودو هدکعا دیس ییسه رک "هوق هد زکدهرق توش رب

 هتیلوپ یسیجشا تیبا تو یا نوچ | ا

E هی 2۹ OR و 



 ۰ نیکو لاربح نال زا شعا لابفا و دوش بسا هدهیسور هدلالخ و هد هسا هدکعورو هرو لاو

 كمریدتا صیصح هت ودنک هلا عض و هاش تعوتجت رب و طبض یرلل ضع ندهیلع تلود ثالاع

 ی.روح راس نانل وا رابتعا یسال وا هنر كن راشن ثالربلاوق هد هبس ور هةشىل قد دش ود هنساد وس

 ماظن كمالرو هند ها قرولرواا وصح .هرارکسع ا د نا

 لئاب هیصانم و بر عج هلی رەت قل وا یس وایک وس گن هن زف نیکغو و دنعبدل وا ندناحا یرلتا ود

 یدرد اعاد قبت هنفب دم هل یرول ده ناشن هلعمال وا عفا و رفس ورثدن روهظ یادتا منت یتیدل وا

 روېظ ندهیلع تلود فرط اقلطم یسهشیدنا و رکف نوسلواهسارول وا لصفره هلتبجو بول وارفس

 كحهروتک درو و بضع ی هیلع تل وداعاد هل وا ترابع ندکمردتا تادحایرفس هرزوا كعا 1

 هغع اللوق یلزو نا سس دنا ید سا هيس ور م هدنداعس رد هبلع ءاب ۰ ید وا لا ندتک رخ

 یکیدتا ېس هک ګورو هلا قسیطت هلاح و تقو باما یسهعنلو كل ود ندف رطرب تول وا روبح

 یکنح كالا نوجا تامزیس وک هلیج رب کا و كعا تمدخ دن راکفا کو جد ندفرطر والثم

 یالوط نداہف عزانم داوم صعب هد)لاح یکیدلک هشیلاج هکمر دتا ثادحا یلئاسو قحولوا تحوم

 هتکرح هنا راکطابتحا قردنل وا قوس LE هرادودح ندنفرط هلع ووو دا هدنناب نیل ود :

 ی هع زانم نتکلع نال وا لصفمو ج ورشم هدالاب باوا راەدام یراکدتا تداکس دل ول هيس ور

 كنراغو هلیرلقیا نیقآ هنکلام هیسور بودبا رورم ینابوققلخ لئابق ضعبو یسهلئسم ناتسجرکو
 كہس ور یراقدل ۲ كراول رازح و یساغلاو وفع كنعمر 4 ردصم ندن را هس ورو یساوعد یم

 هدنلحا وس هن وط و ی وا در ك د رد رارف هبس ور و لاو ا تانطف اش .قلناجرت و دارا انس هنىقس

 الاعفا یاتما تورس وب e هدنلاوخ وا هلن دیعم نددودح « رقارق نال وا عبات هب هيلع تل ود

 داعقا وبصن سولسن وقهدلح یندروک تبسانم لود دیس ور هدنسهماندمع هجرابق و یس لفمفدو عنم

 ځد هبهنراو وللثم یکیدتا داعقا رلسولمنوق هرار قوچرب وریدتفولوا ندنغیدلوا روک ذم كیا
 كنو هلعل وا سا دا را راذعا صعب هدص وصخ و جد هلع تل ود توتسا كعا بص سولس وق

 كلر و هنسلاهآ یز وا ق كلزوط ناقبح ندر همه عقاو هدنسصا را نوربلق و یسارجا لاح رم

 یالوط ندنوپ قرهل وا عازر ثعاب ندن راکدمر و یو راول هس ور وربن دن دم رب بول وا ط ورشم ادع

 یزوا رسا وت رڙ س و ڪڪ لتحابف ى ا زس رخ زواب نکیا را و قح هتاکش كن هلع تل ود :

 رد رابع نر سخت یساوکش دل را ول هس ور ندای زانم ک كنسلاها

 ةف ول همس هر قرهلوا رلیش نا حر ندنسس هدا دهع هج ران یرکا كناہف عزانم داوم

 ا هبلع تلود بودا رارصا هدنسا رحا ام هلهح و قحدل وا قفاوم هنهاولد كط ورش

 هدنش رابدنقا سان راهدام رهن نیکعا رادتعا هل ر وص رر هدرلهدام یکیدروک رصم كب ه دزعح

 ۱ ید دنس ۱۳۰ ۱ ویسا قرهلوا لاق و لق ثعاب نيل ود لاند بوت روس هح را هنس هلا رود هفلس" ندعلح

eینکیدلکتا ار رک ندنفر ظ قل ود بواک ۵ یلاع باب یاجبر هس ور او حج وا | یرگب  



 .e ا ۱۰ جح

 رخ الا عبر هرکصندفدنلوا ناذیتساو ضرع هلکعا رابخا یتکیدتسیا تاقالم كنسيچلبا راعشالاب

 . تاقالم بوک اد كندنفا كب هلاءاطع باتکلا سر فوقاطو ینا هیسور هدنسهض )

 3 تولوا یداب ها الم ساعا هدعاسم كن هبلع تل ود هزعاض و رعم لا رادتا همالک ینا هدن راکدتا

 ۰ دنماظن لد ودح قو نالوا لاشرامدلف نمد روطارعا ندنعبدل وا تلسم تدنما ددد ودح یہ

 هلکعد ردقاب قلتسود هسرولوا رد هوست هروکذم داوه یدتارومآم هنسهب وست كناپف عزانم داوم و

 ةعلاس داوم یا اس و هدکدتا لاّوس یدنفا سالم ود ردرلیش هلوقم هن داوم ناش وا هدعاسم

 را رف كج هل رب و ° رک اذلا دعا هلا هہاع تلود ناک را هروکح ذم داود هاکعا نابو دادعت یرک ذلا

 یسچلنا هبس ور هدماکنه كحول رو ماتخ هساح هرز وا كلرب و هد رد نرخ یه وجا هک ود

 ۰ یدتا یادش کجا اتاقالم تورا و ید و کج هلک هن وس رک هدنسداه انس هک * روطا ربعا

 هر لا میز کر مارک ر ودصو اشاپ فسوب مظعا ردصهدنغانوق مالسالا جش ینوک یندرد ك
 ها رر کک تارا راسو یدقا یحیف نا عفو و یدئفا سرو یدنفا رادرفدو كن

 ۱۱ ا الو عادی نا د و توت وا دم سلخ ہلا یرفتلاا
 تلود هددلاصم طورش كنول وقس هرخ الا هرکصتدکدتا راذک رلهثحابم یلبخ راضطایب هدقدنلوا

 یدعت ههمالسا ذودح دوخابو كا لیصحت ینیرامارع هللا هطلفم یرلکدتا ریصقت دانسا ه هيلع

 هب هلع تل ود هلغلوا بم هنضغ كما دس ییانضترعت قحهلوا دراو ندهراس لود هسلا راو یر

 هرادحرسو جارخا اود ۱ هم ره دقت ترک مو Eg لوف هزوبب
 نعل رکتسع هنتیعم هلا ماف هدنلګ جد NEG لیععماو حارداو بدتر E هب افک رادقم

 هتنادا ربا كنیچلا لاح رنو قغلوا نیو راهظا هیلع تلود هوکشو ناش هدننروص للاب هلباق و
 هنراوبول وا شلر و یعطق باوج ار رص امدقع هنسهدام ناتسج رک هلکاک مزال ید كلر و باوخ

 ۳۳ ادا 0 هارو تار رص ندنفرط دلعتلود نوح لسو وک

 بولوا یتبم هتلع رر ید یرالیدت كنرلکب نادغبو قالفاو رونلق ارحا هسا هل یساضتقا هنکداک

 ساق یدک و و تاج كسااعرو یاد هلغل وا ندهبلع تل ود كلام ناموفق نات لام

 شلکهلوا یراع هس رلود نالوا دودصه تازواسحت نالوا عقاو هدنرادودح نابوقو یزواو
 عقاو هدیزوآ و رونلوا دیقت هلبعفد قیقحلایدل هسیا ندفرط یغنتقره هلخادمو یدعت نیغلوا ندداوم

 جد راهدام راسو هردصم تونلوا لصف هجا ګا هماندودح نالوا تسدرد یار زوط نالوا

 هدبویل وا مزلم رکا هدکدلریو هنسچلبا هیسور یراباوج رولدا مظنت قرەنلوا قیبطف هطورش
 طورش بونلوا لاخدا ههنایم هتسبا سا یمک ره ندنسارفس هراس لود هنيا ردبا هطاخم ناک اک
 و د ا ارز ویو نوا اترا یه ریل غ درو

 نایب هدالاب نکیا هرزوا كلربو راباوج نالک مزال هتسیچلبا هیسور هلهجولوا بولیری و رارق هرزوا
 3 بانک Elek یجنکیانوا | كرخالا عبر كرەلك دعوق و تاهبج وت ضعب هرزوا یغیدنلوا

 4 وز و ا سد ر ىدا یضیف به یدو هنر هلا لزع یدنفا ك هللاءاطع



 سگ ۱۱ جنس ۱

 ینرط علص هدو هلذمالوا یلاخ ندزیسکت هللا باوج بلط اصاح دکل رجاع یاوح ا
 تروص یهمزال هبوحا یدنفا یضیف دا دزکمنک د د یکنر كراباوح كح هل رو قرونل وا مالا

 مرلسالا حس هدعل و هب هلع تلود لاحر نالوا م هدیلاع باب ادّسا بودا تفد ةو ڪک ا هدتع الم

 هلا ضرع هن وامه باکر هدن راکذتا تبوصت و نیس یسهلج قرەنلوا هبارا هرابدنفا مارک رودص و 1

 وک یحد هد هلرخ الا و هرز وا هنس تصح ر نال وا رداص نيغ وا ناذیتسا لک سلح دعع

 یضف هدن راک دا تربثامم هب هلاک« لرب تاقالم هرس ا هس ور هدنعان وو یدنک یدنفا یُهیف ی

 هلعحال وا نددا وم رول وا حطق هدف رط و یسهدام ز وط كنزوا هک ردشعا ترد ها وج هلهح و و یدنفا

 E داوا اهافش هدف رط وب کا رد نع تاکر رداب جد یظفاح یزواو ردهدن ز وا 2 زع رشا

 هراح هدد ودح كدا رک * و و زا لاسرا ورادصا نامرفرب رار Ç3 یجدهزع رشابم و

 ول و یقطسو ام هل ردس هاکد نو رب لوا ا ندرت کیلاها دل رس و لاها یزواو ردا

 رول وا دل روص هن ره رول وا یمهلا ی ےک رال وک هیلوزوا هو رول وا ی هلبا رادقم نییعت

 رلد و وشانا طد ر هدنسرپ ادد هدن ر وص قحهبل وا تج وم از ۳ ندرقرط دعب اعف و وعطف هدن ران نوا وا

 5 ادصا نامرفر دادس و دک اید نوحایرلدازف یلاقتو و رق راس ۰ نوا وا یرط رهلمح وو هداموب

 رانووستبا لقن هنفرط ور كنهوط طورش بجومرب یراقازقو رنوسلیا ذخا و یرح یراقراس مل هدا

 هلا نامرف دیک | ى دنوحا یسهدام ناب وق تا ۰ رلنوسر و ۵ رس روح وم طو رش یزکیراب رارف

 یظفاح قحوعوص هدف رطل وا راب ا نالوا هدد ودح ید نسب م هردنوک رشابمص وح

 قسود قلب هدر و ده د ودحدعل اتو یک دم لصف ها قاقحا ید رفح ڭنىقرط هر ااب هلا رشابمو

 4 ولەرىکناو ول هک ید هنسهدام هب ردصم ران وسلیا قوا یس هنا لروتک هعوقو تا یراوعم* و

Eكن-هدهو و قالفا و تیام ر هط ورش دعیاعف هلع تل ود جد نا ید نادعب و قالقا مهرب و ماظن  

 ل رض ندنف رط ولرازح و ردکعهدیا تر هرو E ات قیقصلا هلل وا هدف وا مر یلاوحا

 ب طو رش تج ور لاحرد هدکداک ییاوج هلل وا سل روت تار رک نوحا د نالوا

 را زج نوا یدال وا عقا و ض.رءل ۵ زکیرل هریفس ط ورش رباقم ندنف رط رقاحوا U زا دعد و رولیفاب

 جد هدنعلس ول سذ وق د راو رول وا ر ادصا هلع صاوا ددشم و دوم دن . رفاح وا س یا رط و سلو و

 ۲ ز هرز وا راظتا ی

 طورش رب اعم یسهدام یناخ اا ردرنو یرتاوح كاویدد ۱ تو طورف

 ی وآ 2 ند اما ضرعت لا یلک را هک روا رب و باوح هر زرطو هح هع کا هل وا

 یا 5 لا نر 0 هنسلا و ردلح هلمحول وا توت وا نا ندزکفرط هناتس ود 5

 ید هز یقروصر كنامرف لوا یسیچلیا هیسور هدکدید رول وا ر ادصا یلاعرما رکید یرولوا کو

 مدنا ردا لاسرا هل ود زکه سڏن اطعا هعد و ررګ یرباوج دیر وش هتشد ندک دید نوسلر و

 صد a ٠ 4 دیلط نا یخ هکلب کک تاتها و نانسطا هل ود و توق هدا ز کی و



 سو ۱۳ بس
 هدافا ایر یدک مزال زملکعا هدانا ًاهافش یخد مر هرزوا لوصا زکیدتا هدافا ًاهافش بویمر و
 نانلوا دقع هدیهانب یوتف ٌهناخ هرکص نوک جاقرب و شلتا مالک عطق ود ردي یایلوا دارا طونم

 باوج "العف كرکو الوق رک ندنفیدلوا فرطرپ نولتو فلخت هدیلعتلود هکنوچ هدنروشمسلح
 هبوجا هلکلتید ردقو روذحو سبر هدنسلرو ًاریرحت كنهموقرم ٌهبوجا ندنفیدلوا یواسم كلری و

 ناخ یلکرا بولک یناجرت هیسور هدنرورم نوک یکیا رب ۰ یدبا شفلوا هئیېتو رب رګ هروک ذم
 طوبصم یرابرمشم لصا نع رول ایر هکنوج هدکدتا | لاوس ییتروص نامرف ی راد هتسوااط

 كعا جور یني راما رم ود ردولنش دارم ندظفل وشو كمر و ینعم یک یراکدت-ا هظافلإ بول وا

 د وست نامرفر قح هنملاق لحم هاعدا ردنا تقد تیاغ 3 نشت ندنغیدل وا یرلتداع

 . نامرف روکذم ناجرت هرکص نوک یکیارب ۰ یدردنوک ه یچلیا هلبا ناجیرت یتتروصرب بوردتا

 ناخ یلکرا ردا قالطاو فرص هنساامر ییاج هيلع تلود توروتوک 4 یدنفا و یتروص

 یم نالوا روک ذم هدیلاع نامرف كننچلیا ود ردمولعم یغیدنلوب دم هللا هیسور هدرارفس هسا
 ردطاو نادغب و قالفا هدرفس ماکنه بودا هلاقم یدنفا سر هدکدتا ناب ینکیدلبا ضارعا هنظفل

 تیعر لوبق بولوا هلع تلود رادبناح ناک اک هدعب یدبا رشملوب هدنرفس هيسور ید یسایاعر
 ۱۳۳ نا یک از ر روک مزال قمانوا جګ یمغ ظفل قالطا ید هرلنوب هدنروصو رایدلیا

 دع راخفثا رادم ییهیلع تلود تیدوبع هلیلوبق تاضرشتو روسشنم بودیا اجا هی هیلع تلود یک

 ردشعا تدوع هلا هبرتمق تعجر قرهلوا توپم ناجرت هلکعد رددبقم هدمانا ناهذا فئاحم یکیدتا

 ناخ یلکرا داش یرضغ ندنوب یدلیا لاوس یهوجا كجهلربو رر بولک نب هرکص ندنو
 هلتکرح هنافاکتشوم هدلووب یدنفا سر واد ردکعا قاسا زوسر حلاص هجاصحا راد هنسهدام

 زقتسود كم یچلیا هکنوج نیل وا روبح هکعا تربغ نم خب رارعضلا ینام لراول هيس ور

 هن وجا هتشلا یدیشعا تلط و و نوحا قلوا بلق توق رادم یسهصالطا دصالخ كنه وجا

  هسلربو دغاکر 1 یکیا رعشم یتفیدنل وا بلط ا رر كو وجا د ندنفرط كیا قحنا ردمطاح
 ۱۳ ار هم شا نا هکعا هجا هاجر ود یدارولوا رادوم روض لشاب هلا
 ناب رج هدهلاکم سلح هدقدنل وا هعلاطم بوروتک دغاک روهعر ندنف رط یچلیا هلبا تعجر هرکصندءهدافا

 دغاکرب یاد هنغیدنل وا بلط ًاریرحت كنهوجا هسبا دوصتم بولوا ولم هلا تاضارتعا ریاغم هناحما ندا

 رومأم هفلا باوج ار رحت ندهیلع تلود كب یچلیا هدقدنل وا هداعاو در بویثلوا لوبق ود ىدا

 بوزاب هنت ود یثاعا ندا ناب رج هدهلاکم سلخ بالا فام ةیاغ زعا ید رارصا هدناب و بویلوا

 هن راودنک هدرما تیا جد یدنفا ا ۰ یدید ردکحهدبا یچس هنفرط فيلات هلساضتقا یتوفص

 كبیچلنا هکنوچ نوچ اراعشا یتیرانعم قمالوا یکشلاق هدنتلآ لاؤسو قمالاق لح كج هیلیوس زوسرب
 ۱۱ ۱ ۰ لم یدتمنام روشا تبخر دال باوج اور هلا لوکد ۳

 ۱ ۰ یدلیا هداعا یناجر ود ردکرک هس روتک هنر یطورشوكحهدا ارجا یتسهلج هيلع تب

 ۳ 7 بابسا بودا هبلغ يراکفا برح هن نکیا شم وا 0



O ON 1 اجر ۸۳۶ روت a 

 a ۱۳ تی نی ۱

 ۰ ردغطیا رد نت رح تاک ر ادت هلا لیدب یب را وطا اب ل رهلک هروم هلع تل ود یالوط

 یاما یسولسذوف هبس ور od ۳۵۵ دقشل نداهف ع زانم داود رک ذلافلاس 2 هک هل وش

 اوعا و داسا یراکد دامو ےھارا یح بودا س هداسف و دننف ثادحا هلا تی رحم یه رصم

 هب هيلع اود ورندهتوا كب لیععءا هکنوج هدکدشود تدق لالضا یجد یک لیععا هرکصتدک دا

 یدیشعا ریدکت هلا ماست هنسیلاو مصمو سبحو ذخا یسواسنوق ندنکیدنک هاوخ رخو قداص

 ندفرطر یدیارلکد لاح ندداسف هلا سئاسد عاونا ید یراسولساوق دیس ور قع هدنادغب و هدرم زا

 دل رهروتک هلامتسا ءوس رب تادعاسم یرقدل وا لئات ادع یئافس راک كنەبسور جد

 ۰ یدتا ققح یراکدتا لقن اشا ضعب ندناعونع

 یتینما كنهللع تلود ییالوط ندهدندع بابسا نالی روتک هرومظ وب و هل و ندنفرط هیسور

 لمحو ربص هدننعط یسهظفاح كنتروص حالصو ملص حورشم هجورب هنب هدلاح یغیدلوا بلسنم
 هکلب بویماشوع ی ولهیسور یشنارواط هنالاسمو هنامالمب و كنهيلع تلود نکل یدرونلوا
 یتبلاطمهبا کک فنع یسیچلیا هیسور هلیسلوا شا هداب ز ینتنوعرو فنعو شراعت هداب زاهد

 وص قرهلوا ر تاکرح كن ول هم رس ور هسدا هيلع تل ودو شود هنس هبعاد كمت ورو

 ندنداوح یکج هلک هنناح عرف كنهنزق یسهچ روطارپعا هبسور هرکوب هدلاح یغیدلوا شاک هبهجرد

 كلطاب یایلخ یقیدل وا شمروق هدنتح هیلع تلود هنیزف : هک هب وش ۰ ردشلک هروهت هلر شحوت
 نیح هدننعط ےلعت یتناسل مورو هس هلعسا نیطنطسق ییدیفح هاتر وا قرەلوا ندنساضتقم

 هنط :طسق تم وکح درمان هصمع ز ردا هب را هل نیبعت همدخ ضعل ندنسهمدخ مور و رندن وابص

 ه هناخ ملعت ید ین راقجوج مور یغیدلوا شّعا بلج ندهیمالسا تلام هدرتس یاشا بودا

 یسوبق e رهش یییطنطسف و شمر سوک و تبغر تروص هصلیخ هدنراقح هلعضو

 وزرا یتجات یغللارق عرف هدنوسرک ځد یسودنکو كمرونوک هم رق یکیدلیا دع هدنسهاثم
 هدلاح یتیدلوا تع زع هشم هداشاو وا هنکو دا شل وب هدنن تحاس هفرطلوا ورثدندمر

 ضعب نامه بوبمهلوا نکی یاسا رار هلببسح قلوا ضراع فارعا هنجازم كنطنطسق

 تکرح ندغروبسزپ هلا هعظع دیدید باصعسالاب یی ریچللا هچګکو هزلکناو هسنارفو یتسالکو

 یاشنا یلارف هل نالوا قبسا بوبح هدنلوصو هن رپش فو رق عقاو هدنلحاس یی وص یزواو

 هدانناوب ردشعا تع زع هنوسرک قرهلوا راوس هرلپ ریدکچ هرکصندفقوت هصتزج هلکلک هتراب ز هدهار

 راهظا كرل سوک رایالآ احماح نیفلوا شفل وا قوس یرغوط هنفرط ع رف رکسع ردق كيیللا زو

 هچگ نالوا صم یتاقالم هحدقا هدفدلوب لوصو هنوسرک هللا لاحو ۰ یدردبا توقو تعشح
 « ردراشعا 0 یخ رحفح و تاقالم ندنغیدل وا شک هل وسرک هلا تابه و مس لیدبت یروطاربعا

 ع رق هجم روطاربعا ندنکیدلیا نوکت لانتقو لادج هدننبب رول هیسور هلبا راتات موق هدانناو قحا

 هبایردو یبهناسرتو یتیرارابنا تام# عقاو هدهموقیم *هدلب نامه هلرب تغارف ندکیک یتجات یغلارق
 هدناع و ينفرف تر رکچ بوط هراب قرق لا نویلاق هعطقرب ر کچ بول را شقلا نانلوا اقلا



 € ۱4 اس
 هال مور ود ردوبف قجهل راو 4 هننطتطسق هدنرز وا و ی هرگح 2 نالزفا ع

 یمایزریئاب كندچگ نکیا هرزوا تعزع هنیناج مع رق هرکص ندکدتا, اشامتو ریس یهباتک نالوا شلزاب

 یروطاریعا هچ* قرهلوا دراو یربخ یراقدلوا شا نایصع یاولعفر یبیلاها یرلتلابا مان [+ ] 0
  هدنرلوخد هعرق ۰ ردراشعا تع زع هع رد هجرار نامه بويعا وللب هن هدهسا شعا شالت

 هد هيا شوا یعس هنیییطت وفيلات كن راتات لا را راششخ ولتیلک هتکلع نابازریمو هوجو

 یرولساریعا هچګ ۰ رایدبا نایوج E هن بویم هلوا دونشخ قرهلوا یي و ےجګک راراتاب

 یتجات قللارف هدهدیطنطسق رکا بول وا دون ثخ تیاغ ندنیکموب كرکو ند هن رق رک هدناقالمو

 " هعرق هنزق نکل ۰ یدیشلوا بذصو بولح هبنرع قجهلوا ریکتسدو نیعم هسلوا نکی كمربدیک
 ۳ ار اما ناتسکو ناع اد یرظع تیم نوا وقت هفارطا دایبخیدورو
 یتحایمو یراراسو کزاو رک تویمیچ یک وعام نکیا هدانظ رولو تیظوطح *یداب هاب و

 ا هب راحو هلباقم باسا كردبا رقع هدنران و شح وت هللا لج هدصق ءوس هدنراقح

 E ِ ۰. رایدلیا ثدشت

 ۳ ور ۱۱ ی ارا دع نیل ترج نالعا جاتو هاا دیلع تلود
 ۱ هلانوک انوک دعاومو بیهرتو شیحوت ی هیلعتا ود كردا ذاا تصرف ما یو ید یرابچلیا

 لای بلا رکنا رکو اشا فسو مظعا ردص یتح ۰ ردرللشقا بیغرتو كبر هرفستا
 KEI یا : هک وش تودا رادتا ه هلاکم هلر راضحا هشارس قاوق

 "یکیا ضرع ی ندجراخو قریفل وا ضرف یهلیا زسو مظعا ردص نب ردراو زقوقحو زم اسود
 كنسهګ روطاربعا هيسور هکمردیا لاوس یو ندنسالوا م هدا تب زار قرهلوا هدنسهباثق تسود

 هروک هن راربخ كزمراتسودو هتاداوح نانلوا بالصسا و یدلبا ققحت یکج هلک هلوسرکو هع رق
 رک نوحا قلتسود نالک هلرکسع فا هلو روبلک هلرکاسع كب شقلآ یللا هنسهلاقم نمد ودح
 ۳ ۰ دا کرد کا صالخاو تخ مرول امور .ن یهدلوا راج یز نانو
 ا هروک کا تبا هدافا لاك رول هلبا 6١ ند»رطاتن نالوا نون
 . یراصوصخ کیدلیهدیا قیتح و یکیدلیا هطاحا كلتع هکیدید بودا رادتا هباوج یسیچلیا هرناکنا
 ارا هدرا هجردر هبهبلع یعیدل وا لئات هن رق یسهګ راج هيس ور ردقو لاقحا كعا مک ندزس

 یاراصت للم هلج هدضرا یور بولوا ضراع رورغ هنلاحرو هنسودنک و زغلوا ریبعت هکرد هرزوا
 . فیلکت هنره دعباعف قدلا ندنرللا ىع رقو كداک بلاغ ههنامع هيلع تاود ندا نازرل هلا

 هاب وروا لود عیج یریغ ندنراکدایا داقتعا ًامزج TT رولک هلوصح لد نا ردا

 ا هدرادودح هسزتسوک تاج هدهدامر هیلع تلود ۰ ردا اغفا اعضوو الرد یلاحو

 ۲ هلوضح تلوهن ی ییعلت 2 بحوم ی هفاخا هن ریجلاو یس هنارا

 ۰ رولوا ق قالطا رک كلف هاب اقرچلب تیاوا هتسانعم الفس كلام دا دنو یا [*]

 0 م نیک : تا



: 

AEE فا 

 دیک ۱۵ بس
 رم كن هبلع تل ؤد ر رفت نال ر و هنس ا هيس ور هحدقا ندنو" راد | داحا تا

 هب هظح رله تكح دیشنا زوسس فالح ك لود دا یس دم راج هس ور ندنکیدئا ریست و رامظا یتدالح و

 ی لود و لز اعع قردبغ وا اعصا مژوس هد دیضق وب 29 ندرب نکیآ هدنسا وعد تالریکنامح س توزاو

 ترامح قروه وا لطان یوعد مکیدتا هدن رظ) دل رتل ود ردق و دکل م یکیدلیا تبالص و تاب راظا

 1 هل اعکتسا ر ا £  رق و هن و-سرک سفثلاب ردهابتشا ف یتح هل وا ید ّوم یتلادرو

 رد راح ڭاح هدن ز وص یعیدخ 1 وا تا او 2 دنا فیلکت هب هلع تل ود یدا وم نالوا م ولطم

 مکیدتسیا توس ود هفوخ هّتلا ولت ES ۵م هلام یراد ودح ی هبلکر AS رلثآ مرايا هنا را یسداو

 ۰ ردشع ر و رارف همج و یرغوط هن وسر هر € 9 یقددرصت یا 7 دتا لاصحتشالاب 3

 ردن و یزوا و جارخا ۵ زکد هرق رو ساغ ود لک و تن 9 لوا 4 هللا هیانعب هلع ا

 ك ىلا قرف هنلیعم و نعل رادنقالا یوو E نیش هلا رکاسع ی ردح رس و

 یاب خاصه هیتر رس تبوئنقاط دا یس هک راح دس ور هسرونل و ام ارو 2 هلا Cz رک

 اکر ادن یراکدتا وش بو وا یرادقن كيل وقسم ارز ردعمع یعح هل وا دیااط یس ودنک دنسمالرف

 طار ید هساا روز ییراتفر خايف هب هب راح ردقت ره هدرهاظ ندن رقدل وا شا ت هلا نود

 لوو یلعوا دک هر وفتسم هک راح ۰ ردکعروث نولیصم هلا :EE یر ص رهت سلا تر

 هدعزوب سس و یی راقجوج یص رفت یا هل وا هرزوا دشد دا و فو اد ندول وا .یدمع

 هلي هلکنو هیلو دتسفک كحهدنا قابتا لسوا تکرار یسدلج كنلاخز هتسور راز ها
 : یک هرور هلا اشا هنمالک رلیدمر و زاوج اطا كردنا هام ییتلع اک رد را ی نیما ی

 رار هوسرک هدقدراو هنلابقتسا هلفل وا یسولیکوس كنسهحمراح هیسور یلارقەل الاح و هیلیا كرت
 e هلب رااح مج صعب بول وا الینسا یارا یردوصتم لصا لرولديسور ۰ ردکحهروتوک 2

 هبلع تلود دودح ندنرقدل وا نام هدافنا یی راما مو قلخ ناتسغاد هدتلارا نکل ٠ رد لا

 E قرەنلو ا یک یکلوا ید هلع تل ود بودا هنارا رکسع ولتساک هدنراوش راق

 توق راو قثرا ردنا تنها E ندقرط ور هس ردنا SEE هس رل ەد ساق فیلاکت هلا فوخ

 سه ندنس وف روق ندر لود E ڭكجەدا هباج ی رس ا هلرب هلا وح هش ززوا یک

Iرداکد قال كملنا فالتا یرگناعو ضرر هد وب دعا یدل وا یضار هنس هلج رقبا  

 دعلاطم نطاطحا جرد كنهبلعتل ود د رایک زل بود دنا تمالس لیصحت هلا عابا ہر هج رضاح

 راول ودم هوکتطندک دما تشن هوعش توکح لا ندا وع سایو یک دس رلع ربا

 تنح هلا هیلع تل ود هتبلاتویمع قوح ندنل وصح كن رادوصتم و و ردرلکحهب ورو هت رزوا یا

 ` ةي تلود رکا ردرلکخهروتک هلءف نده وق هلتلب ال وق یداسف یرلفدروف هدن را رعک قراجا رو

 ع نوسراتح ندننورد ی رکفوت ها E ردا موعم هزع رزوا ځد ولە

 هلا هلع تل ود هدانناون هلغلوا رفتم ندنسودنک راکسرهو راک ر د لالتخا قرط فرط هدنکلام ضعب

 لاج اغا تکرخ ید تو ا د ولکیدنو نانلوب هدراوج ردفو یلاقحا قجآرفس



 سی اد زوج
 هلغل وا دوقفم ځد یراهب رکسع هوق تویلوا نیما ندولدچگ هد قور ولکیدنو ارب ز ردلکد دراو

 ییسیضارا كدنو ی ک یتکلع هل هدراک هنن هسا ه راح هلاهیلع تلود هد ووا هن زوس كنه

 یراقج هيم وزوب هل دلع تلود ۰ رد رطولعم انعر كن روپج زود یرلکجهروتک ههماش
 هزودنوک یدو بوبقاب هفراصم هدکرابم ٌدنسو هبلعتلود مالک لصاح ردراکشآ یکشنوک

 رکاسع یی ران وردو بیترت قرهلوا تاق جاقرب یتنافس نوامه یاع ود غلباماغلاب لدهراپ,لوا هدب وتاق

 تیعمو ماکحا هلا تام و رکاسع خد یی راهعلق یزواو ردش و نیتوخو نیت هللاتا#و

 نوسروط هلباتناتم هرکصندکدلیا بیللصتسا یراوسو هدا روآكنجكي قرق زوتوا خده یرکسعرس
 شا تکرح ینالخ دل زمدهعزپ هدنروص یکیدلیا رارصا هدندارا فیلاکت ط ورش "یفانم ولوئتسمو

 رورفم هزک هبلغ ردجراخ نداصحا و رصح رلعضو ندا روهظ کک اد هب یدعش هدزساما ریلکد

 اهقشب زکمارم «ردقو موزا هرلنوب زک هسیا تباث هدزکدهع زکسرو هدایرافیلکتقج هیلوا قرهلوا
  هنکرادت طاس و نوسروط هل وش كعا كنج تقولوا هلا رع نوسايا درس یتلاقم دبا ناب عنام هن

 كج هسکیرللتع ینفج هنل وا هلباقهنب راودنکقجا رولوا روبحهساقلا ندزس ینساقب كملص بوبالشاب
 هلع تلود نب زادعب بودا طسوت یسچلیا هسنارفو نن هشیاو تقولوا هلااشنا ردمزالتاکرادن

 هن رلناخ و هنقلخ ناتسغاد ۰ ردنوک تربغ نامه ردنکع قلنوق هماظنر قجهلوا نیما ندنرّباغ

 هداب ور وا یکیدلیابولقبلج توردنوک راهده وهبطع و رانامرف هب رامتخا فراصم رادقمرب هیلعتل ود

 هبسیک كی قرف هیلعتلود ارز ۰ ردشلنا نیسحن رتلود هلج ینیریدنو كنهيلعتلود ۰ یدلدیشیا

 فرصم هسیک كب ىلا رانآ ردشمرف ییرالب رول هیس ور تکرحو یدروک شيا ردق شا فرص

 ۰ یدرامهروتک هلوصح یتوب راهشیا
 ید یا اضورو بودا ید وشت هرفس یهلع تلود هلهجو و ,یبیچلیا هزلکتا هتشا

 نالوا عقاو هلهج و قجهلوا بجوم ینتیج قورع ناسجه كنهیمالسا تلم هلوقموب بولوا وریپ اکا
 بولک هروهت هرب ندرب نکیا ۳ هرزوا ۳ و رص لاک هلع تلود یشانند رهدافا و راطخا

 ترابع ندنیتفرف هعطق دنج و قاق هعطق ترد لواب لوا بودا ثبشت هب هرفس راد هب قیص قیص و

 وص یزوا نکیا هزوا تماقا هدنوسرک زونه هنر هلرب لاسراو حارخا هزکد هرق اعود قاطر

 ٠ هللا لاسرا و بیرت هبفاک تام# و رکاسع ارب هلکنوب ۰ ردراشملوا زادنا رکنا هدنزاغو

 Er ۰ ردشفلوا ماقها هنماکعسا كتادحرس
 ۱ رول هرزوا تدح تعرس یت زا روا سس نو

 1  مایق ههدیدش تالماصم هلاهابتناو ضقت هرب ندرب نکرون روک یکشعثو واو شمو وا بولوا

 ۰ راردا رادتا و

 ۳ ات دلرهروشود هل اس یهیلعتل ود 0 هلا فزوژو ا لنت هن رق لصاطا -

 3 ۰ یدیشمالشاب هکعا هبلغ یراکقا برح امویف ًاموب هلکعا روبحم هب هیطابتحا

 دما ام كل ود هسور تست هج رانق هک رب نداہف عزانم داوم تح



 بصذ یسولساوق هبسوررپ ههراو ینبم هتسهرابع هلوا اح یداصفاو بصن 0

 بم هطرش ردقنرهآ هدامو نوجما یشا تغارف كنتلود هیسور ندنوبول وا یصوصخ یداعقاو
 . دعطقرب دنلیکو شاب هیسور ندیمعا ردص فرط هدنلأم ردا ساقلا هناتسود هیلعتل ود هد هسا

 ه هماشاوج كجلک یسیچلیا هیسور هدانایتیدنلوا راظتا هناوج قره زاب یاس بوتکم

 ۰ یدردا رارصا نامش نوچسارحا لرو ڪک ذم صوصخ هلا راعشا یتفیدل وا هدوم راظتنا
 هدننوعصم بولوا دراو یسهماناوج ندنفرط یلیکو شابهیسور ًابقاعتم كن هموف رم تار رح عقا ولا

 هداوم هلوتمو و راهظا یتروص رارصا هدنسارجا هلر لهاحت ندنبساقلا هناتسود كنهروک ذم هدام
 سلع ندنکو دما شوا راعشا یکج هیلک مزال قلزاب هنود هیسور هلغلوا رومام ا و

 شاردنوک هنلیک و شاب هیسور حورشم هحور كرک یدنفا یضیف نام" باتکلا سر هدنروشم
 ۳ راهظا ىدنفا مالسالا ج هدک دلبا تئارق یس همانا وج روک/ذم لکو ی یاس نالوا

 یوهفم كرادغاک هتشیا رسادهبلعتل ود لاحر زک هلج كردا هاکن فطع هسلح راضح هلا لاعفنا و

 .دنس امداو كنول هیسوز هدنروصو جد راضح هلکعد دا هدافا ی الک هزکب یدلوا زکمولعم

 هنرزوا یراعد زردانظ رولک مزال كلر و باوح دصعطق نامه اکو رولی هلوابسانم هصن تاشاع
 ناینسرخیمارو كنهنرا وو عهیلیوسن یتیزاوج مدع وزا وج كنهداموب هزسهتشیا یدنفا مالس الا حبس ۱

 هب هنرا و كنعد ردرپ كقرط یکيا كج هلدیک هسل وا رفس ردناقلاب ظعرولم هلا هیلعتل ود یانامر

 یدک نیکو قمزاب رکتع یک لردا لج اار لاکو یضرغ نیست سواشرت
 هدنعوقو ر كا بارخ نول ود تاکو روک رز ا ا

 یروسم بیرق هزاغو هل تهجو و لمسك ینیرللوب كمالسا رک اسع لر داسفا یی هموفرم یایامر

 ۰ ردلکد ا هلهج ور 2 هدام و رد راص وصخ كلا طیص تعتالب یهبمالسا تالاع رد هن راتب

 قح ندنرببعت رونلوا ساقلا هناتسود هددسا یببم هطرش ردشنره هدامو هدیلاع ردص توتکمو

 همام یکج هروک بسانم كنتلود هبسور هک ریبعت روطسم هددماندهع لصا و زانیتیچ كيد هدزکیدب ۱

 یبصث سولسنوف ههنرا و صوصناب ید ندنوب ردیس هرابع هلوا راج ییصن سولسنوق هدعقاوم
 ًارظن هنموع كظفلوب ولهیسور الثم + رولاق جراخ ًاطرش مقاومو لا نالوا یریذاحم ارز زلک مزال

 باوج دهطفاکو ردببک كنو جد هنراو ولعا یعتاشاع هسید مردا بصذ سولسنوف ه هناګ رک

 ناو نودام هوغو هب هیلعتاود یمدکیا لسور ید ین ی
 هظحالم چی آ ردنا حونس راعضو راغم هطورش ولرد ولرد هلأ ندر واک روا ی اوعد

 كن هیلعتلود "ةداعو ًاطرش اعدا یتیدر كنسهدهوب و نادغب یرارف ی ا ا یا زازغا
 یدر كموقرم *یرارف ادتا هدهلاکم سلح نانلوا دقع هللا یسچلنا هیسور نوک نک هلغلوا قح

 الا وا ینم نرو هاتماللق تراس روح ید را ل 0
 طرشو دهع فالخو هلخادم هرلشنا حراخ ندنس هفظو یسولسنوف هور نالوا هدنادش و قالفا

 ردق هنقو هجهدایز ندا یکیا كنس هدام يرارف هدقدنلوا هبلاطم یعفد ندنفیدلوا هدکعآ ت

 و



: a" اب F- 

E ی یدلبا دهعت هکعا ر رګ هننلود ید N, هکعروتک یا وج ندنشود 

 ید رشعا بیوصتو نیسحت اضح هلمماب یشنارواط هنادلص» و هنایقتس» هلبوب ۰

 نوا یسارجا "یمامت كنطورش یسهدهاعم هجرانقو ًارظن هنتاکرحو راوطا كنول هبسور قحا
 كن هیلعتل ود ندفرطلوا "هاب هنغیدل وا عياش یئداوح یکو دنا شتا نییعتو قوسرکسعرسو زکسع هدودح
 واوا هدکعا لاغتشا هه رح تاکرادت ندفرطرب مظعا ردص هلغلوا بلسنم نوت نوت ےک

 یتبم هندصتم یسهظفاحم كنلحاوس زک هرق هسرول وا قجهلوا داشک یرلوبق كنج هدهراوش هک دناش
 یدیشملوا جارخا هزکدهرق ید یک هراب یللا قرق ریبک و ریغص نامه ۰

 تاکرادت هد رادحرس كن هیلعتل ودبورا و هع رق یرلیچا ای تسواو هیسور ےقم هدنداعس رد هدانناوب
 .یدآ ا هدافا هن راع وشم یغیدل وا هرزوا كىر و رارق هکنح نامش بول وا لوغشم هلا رعطع

 ځد ندنفرط ایسورپو هزنلکنا بویلوا یتقو هرفس هلییسح هیلام ٌهَتماضمو الغو ط كن هنر هکوبلاح
 هتف هدنکلاع ضعب الا هجور جد فزوژ روطارعا یکیدلبا ذاا رهظلا ةوقو بلاغ یسهسوسو

 كيرحفزوژ رکو هنّتق كرك هلیسلوا بنتحم ندرفس عوقوو برطضم یشان ندکعا روهظ داسفو
 . یدا راشعا مالا یفقو و قیلعت هرخآ.تقو

 كن رضاح لاح كنديلعتلود و یسچلنا هسنارف نانلو ریارب هدهموقفم تحایس تح

 9 ناف یر ویا دصق ءوس هنوک رب هدنتح هیلعتلود هلغلوا مّرنلم هدندزن ییلود هسنارف یمام

 مالعتسا یتیریعع زیکر هلبا مالعا هفزوژ هلبرقتر یتلاقحا كعا روبحم هقافنا هلا ایسورپ یتتلود

 راعشا یتغجهیلوا یضار هنلالتخا ها رارقا یرطخ نالواهدنلزلزت كنهیلعتل ود ید فزوژ هدنکیدلپ
 یداسف هجن ٌدمدقم كنهنرتق كا ثادحا یتیراروهج نانو ندا تموکح هدیلیا مور لصالاقو

 هنامزو ترضم هکولم نالوا یحاص هقلطم تموکح یمایحا كن هموقرم ریهاج قحنا بول وا

 تاشام هنهاولند كنهنرق هدهدامو هلعلوا تیوقت رادم یتسب رس یرلک داک هدیا ج ورت كن رافوسلیف

 ۰ یدیشلتافارنعا نکو دا ندلاح مزال فاکتتما ندتعباتم هتروصوب نیغلوا هعظع ریذاح بجوتس "

 با دسنت ال روح اقا ك هولا هم هلعلود فزوژ لرکو هنزف رک هیلع هاش

 : ین 2

 هیس ور هدهسا راشمر و توانست هب هیلعتل ود هلهح و یرقدل وا E هدنراتد وع هتداعسرد ربچلیا

 GS . ندنش ۱ لا روا ب تعا دات سرخ نیکو ید ندف رطرب یسچلیا

 3 . رقهدنمح هبلعتل ود یالاومو دادو ڭنەن رق هلا ول هسلارف یح بول وا هدکلنا تربع هنادحا

 هارد یرهنلوا- لج .دلاقخا قلوا شا تعباتم جد قلود هسنارف هندصق ءوس نالوا راکرد

 موق ره قم هدغروبس زیپ یتیفیک موق ره ربفس نغغل وا بلط تاحاضیا هلا راضحا ه ىلاع باب سا

 هلیطسوت كنهسنارف هدننبب یتلود هیسور هلا هیلعتلود امدقم ځد روکس ندنکیدلیا رب رګ هروکس
  كتسچلياهیسور یهدلونناتسا نکیا ملم هدندنع یتلود هسنارف یساش كقافتا نالوا شفلوا میظنت



 سگ ۱۵

 جد 42 رف 3 هدک دنا ناب هل ود هس ور اس ر یتکح هدبا ا هنسدعت و ردع ڭنەبسور قلود

۱ 

 بودا ج یتراسج هعاضوا هلوتمو ور تیر حرصت یغیدلوا هیضار هتروصو
 ساف وا ترشا هام لاو هست ة6 مقع هدلوبناتسا ه راتفیک راد اکو دعب اف

 نانلوا لاسرا هللا تارب رګ وب هدهسیا شّعا ر رګ ینسغا تکرح هلتعالمو قفر كنسيچللا هیسورو
 ك ل .تراغو بهث جد یاروا هدنسهرآ هب وصغم لاوما بوروا راد ودبح هدنراوج هن ردا یهتسو

 كانك و یسیچلیا هیس ور ندنفیدمهلوا لصا و رادغاک نانل وا لاسرا هنسیچلیا هساارفكرک و هنسچلیا هيس ور

 رد ضع تعالموت ید یرایچلدا ایسور و رکا تولز ل در ید را ات
 تاب ه رکص ندقدر دتعاط ی 5 یتبدل وا ش ما هو تدئرت هللا لاسغا ید یرلمارع

 كنول هیس ور ده یدعش و ندنربکدلیا راطخا ود ردقوب ههش هدنفیدل واترابع ندکعا ارجا یتیر هدساف

 ارطن هذ راکداک هدا نایمرد رهدام هقشب نکرولید یدتب عازت تونل وا تاشام هت رافلکت هڪ و

 كنو ندنفیدل وا راکرد یراکج هدا دارا رهدامهتشب هنن هلن هسلر و تروص ر هن راغلکت یکدم

 هکنج هللا ىلع الکوتم نامه نکیشلروک تاکرادت هح وب سضاح هدنادخسم هلتهج یعج هیمهنلآ یسدقرا
 هلبا ف وقاجل و جد,یدنفا یضیف ناهس هلیسمالشاب هغغل وا ج7 ر فرط فرطیروص قفل وا ترشابم

 كب ینوک یحنرب نوا كنلاوش یسهنس ( ۲۰۱ ) یتح بوردشکد یناسل هدنتا لکم نالوا عقاو

 یتیدر كنسهدهو و نادغب یرارف یدنفا یضیف هدهلاکم سلح نانلوا دقع هلا موق رف رفس هدنسهچمب

 هنسلاها یزوا ندنرالوکنوریلق و ییلیدب و لزع كنلبکو سولسنوق هیسور نالوا هدنادغب و قالفاو
 بلط یتسارجا هن واسم "هلماعم هدنتح یراګ نیفرطو یتساطعا زوط مولعم رادقم نالوا ص وصح

 و ندمربو تاوخر نکیتشغل وا دارا مدقم ندزکتع نع هعرق راهدامو هتشب ندکدتا اعدا و

 راد هامف ع زانم داوم نیا راکرد زکلیحت هدهدامره زکیدمرب و باوجر ید aR فدک لک

 ۰ ردنا راعشا یتتروص زکمالآ هرظن و ناش كنهيلع تلود زکماعا یدصت هاوج لدهتفووب

 نوچ راهظفاح یعوقو یدعتو ردغ هزمراحت هدزککلام : هکه بوش ۰ رايا حرت داوم ضعب ندرخأتوو
 مزال ندنکلام هسور هلکعا تئشن ندنساغ وا نیعت روماع ندهبلع تلود ؛فرط هرارب ناک مرا

 دلزمراصت كليدعشو یسفلوا نییعت رومآم رر نوجا تراحت روما ممظنتو طورش ٌةظفاحم هرارب نالک
 هرزوالود دعاوق هکڳک مزال یسهماقا و صڈ كند ناعتمر هدرما لوا هعرق یراکدلک هدا دشدما

 بعکت ندزکفرط كنناخ سیلفتو یسعالقو هلزکربهیفس راحت و ۰ ردنا اعدا هيلع تلود یصوصخو

alكجد رولک مزال شاع لوا  eتروص داوم نالک هنلوا دارا ندنفرط  

eهل يسه والع راهدام ضعي ا هلو كندا ن نک ردبا لوا تادافا ضع راد هنس هب واست  

 هح و نالک مزال یسارجا ادع sk هلاقم هلم خوو قرەقاب هلا ست رظن هنسهناداحم روط 8

 هزکما دارا راەدام 1 ماطر دل ردا هوالع جد ۵ در لح داوم ضعب نکیا را و چ داوم :

 هظفاح و ترا روما لیهسلو نفرط ةیفعصت یار كن سەك روطاربعا هیسور ۰ رونل وا تا

 ااد نم راشدا رو دنل وا ارحا قالخ ندیلع تلود فرط هدلاح یعزدل وا توفص و یسود ط و



  تلود فرط ۰ یدنلوا دقع طورش هعفد جوا راد هنراتکلع نادغبو قالفا ۰ ردهدتفل وا بیعصت
 لزع قیص قیص راكب هلج زا ۰ ردقو یعیدنل وا تباعر دنسل رب كنهروکح ذم ط ورش نددیلع

 E قالفا الاح هعشب ندنو زنم هدکعا بصذو لزع ندفرطرب زس نکیا E اط یا وا

 تیاکش تاعفدلاب ندزغرط ندنفیدلاق یدعتو لط یکیدیا هنسارقف تکلع طورش فالخ كنسهدهوب و

 نادغب هدحنص بیقعو + یدنلوا در هلا همولعم طورمش هسا راتکلعو یدغلوا افصا نکیشغل وا

 یناح صیلخت موقرم "یرارف ۰ ردطورش رباغم یسمل وا تردابم هنلتق بیس الب روغیل یسهدهویو
 ار در ترش روو یاد هتیتکلع كع تلاود شطا لاو رازف هتبلود هیسور نوجا

 كنيتکلع دعب اعفو زعشود هنناش كمریوو نمریو یموقم "یرارف جد یتلود هیسور هلتبج یکیدعا
 نالوا عقاو هدنتح یلیکو سولسنوق نیتموقرم نیتکلع ۰ ردنا اعدا یتسفلوا تیامر هنطورش

 رومآمو نوذآم ن هنلیدبتو لزعو زامهنلوا لزع هقدغ وا تابثا رنو ۰ ردهمذلا "یرب ندن ایوزع
 ط ورشم یماطعا زوط ردق كجهدبا افو هب یلیزوا طق ۰ردکنهیسور یرللوک زوط یهدنوریلق کد

 هسوفن كي زو زوط نالوا هدکلرو هلیزوا ارز ۰ ردقو ینیدنلوا تفلاخ جد هدنوب بولوا

 مز بولوا ندداوم شماغ وا جرصت هدط ورشو شماعا تقبس ینییعتو بصز مدآ هعرق ۰ ردیفاک

 ۰ رویلپسوک رات ومص ردقوب هدنبص كن رره نکیا حرصم هدطنارش زمکلکعا بصذ سولسنوق

 ردقو ندزفرط هلغلوا یسیلا و ردلچ ببس هنسلوا لاقو لی بجوم هدرهجردو كنسهدام سیلفت
 ندنآ رول ملاع هلج ینتیعبت ههیسور كناخ یلکرا ۰ یدغلوا عاقتسا الصا یدلو عوقو رتباکش
 تشابم و نیغل وا نابم كب هرکیدکی نو تاداریا كنفرط هلکعد زامهلوا خراف یتلود هیسور
 ۰ یدنلوا هلاکم طاسب یط هلبا هلماک

 3-1 وتو ج وا كلولیاو یصسب نوا كلاوش ۱

  دلاکم سلاح دقع لرد تاقالم" :فوقاچلو لا یدنفا یضیف ناعلس هن هدنکلتفج دنول نالوا

 . تنیابمو دعب هدنروص كجهیعا لوبق تقفاوم هدننب یرلاعدا و بلط كنيفرط قباسلاقاک هدنرلکدتا
 تشابم یهدننب نیفرط لصالا ٠ او ماتخ هللا همان تد ورب ه هلاکم مرک امرک مز كرهلروک

 : .ردشلک ههجرد قحدل وا فلات لباق

 ۳ ا ا ا ور یممرلعم تلاطع ییا هیسور کوم
 راسجا هک رح كجهر و تدور هدننبب نتلود تولوا راکهلحو دسش زکسولسوق ی هدنادغی

 ناتسجرک ورپدهنس یکیاو ردەناھاش طق بولطم یعفد ندهسورحم كلاع فقوتالب ات هنکیدلیا

 نوام همان دمع طورش فالخ ندنفرط یسەګ روطاربعا هیسور یبس كالالتخا ندا روهظ هدنناح

 ی اف ا ر ماع لورا تعلنم ندهاج ناتلوارابظا دخ نات یلکرا
 فاصنا همزال ج ندناتسجرک كلام هاب و ندسیلفت كن رکسع هيس ور نوجما شیاساو

 لام ندناعونع اعاد یرایک هیسور ندا روبعو رورم ندنهاکشیب هینس تنطلس رادو ۰ ردتیناقحو

 ندا رارف ندشاب مدقم ی یتلاو یسعالقوباشتسا الب كنەروکذم نفس دعای هلفلوا رهاظ یراقدل آ



 ١ ا ۲۱

 ردق هب یدعت و را در د تل ود نيغ وا قق یکیدلبا الا هب هس ور كنسهدهوب و نادغت

 تراحت هدنراید هیسورو یساریو زوط هدا ز ندرادقم نالی رو هنسیلاها یزوا ندنفرط ولهیسور
 بناح نوا هاج یهیلع تلود یاناعر ندا  EEا ررب هدن راتکلع هبسس ور ندهشس

 ِ هيس ور هدقدنل وا کا یسلرب و باوخ لرد هب هم وق داوم بود ردبعطو بولطم یسهماقا

 ردشلنا ناب یغیدلوا جات هناذیتسا ندنفرط یلود یسچلیا ۰

 كناشاب فس و مظعا ردص هدتر وشمسلح نانل وادقع ینوک یحنزوتط یرکیكلاوش هن رزواكنو

 راظتا هسدورو باوج نددبس ور و تونل وا میر فرط تزرح لیس کلا و صرح ا

 نالعا هرز وا یوتف یکیدرو كن دنفا دچا هدا ز فح مالسالا میس قرەنل وا اعیاد یغیدلوا هدو

 قحا تولي ر و رارق هت غل وا فقول و ساح كنسچليا هيس ور ۵ رکص نو ك جواو اب را

 ردص ود ردبا رارف هس ردنا راب س ۱ یچلیا | رب ۰ ردیلماعا زواڪ هح راخ ساحو ردق ا

 یدیشعا هل كرەرو نجع هرز وا كعا مک هسک رھ مظعا ۰

 اا. راضحا و بلج ۵ یلاعباب فوقاخ و یسیچلیا هبسور یتوک هبنشعب یصچوا كنهدعقلایذ

 ندف رطرب و 4 ۵ رک اذم ندق رطرب تونل و ۱ دفع یو س ل هرکص ندقدنل و ۱ داعفا هدنس هط وا رفاسم

 کا مالالا هلا مظعاردص رادت الا هب هلاکم هلا فوئاچلو دهقاشل اب هک و هطسا ولابداک 1

 السا هدهاعم یاللخ یدل وا ِ رادا صو یدنل وار اما تق و قوح هلا هد وهم تاک داد دهب یو

 نالوا هبق عزانم هدهناسم فوقاخ وا ه دن راکدد۔ رک شر دن هسح و زکسیمر دا در یگ ر و زککیدلیا

 ٥و كع رو ا هل و نکا هلدیما قلوا شم لوا توعد هدننعک یم4 وست 0 نددا

 هدارا قثرا ۳ هل ود هلا كرد ییفیدل وا رڪ هه كش ۱ جدا ار ییفیلکت دا درسا _

  e. SSیداب-یمک و 7 قرط رفس هدنل و 0 ا ا س رز وا

 ییناح ر كن هطاص» دیک ات لبا نم ات ییتابافو ٠ هدهاشم یارآ فژلتخا مظعا ردص ۰ رایدلیا

 مالالا تود ردولو یلاح كرفاکو هتشبا نعم نام هلسهشیدنا تم ع خاسفنا كدا

 لاسرا ههلقیدب یرارومأم یتبعمراسو ینازیپ یناجرت شابو فوقاطوب هدنماتخ كردبا اعدرب ید
 هیسور نانلوپ هدنراهلکسا هسورڅ تلاع راسو هدلوناتسا اځ نامهو ۰ رایدنلوا فیقوتو

  9ول هس ور تودنک هن واھ مان الا یتفم نالوا یاب ته هلا مظعا ردص ا موو

 هاشداب هدنرلکدلیا ضع هنن راترضح ناخد ادبع ناطلس یتکیدلک مزال رفس اکلمو اعرش هنن رزوا

 لس یهدامو رذاح ناب مر شماع | بد وصل و روج هلمح ور نع وق ورفسی رات رطح هک ۱ ۵3 :

 ۰ ردشملوا یرام ارملاصحتسا "هلیسو ںمالارخآ یرلعار | هل ردیا یسیت و ۳

 ه د كسل لوا س الا نادن راف رط ی رلدج دا هسا رف و دجم یص وصخ قالطا ووفع كنسجلیا ه.ش ور

 هلا تب وصل ی نام | هكا بوبلروب هلعاسم ندنعیدل وا بلاغ یدوف كن سلا هژملکنا

eS:هبنش راح , ا نوا بولیردنوک هب هلع صاو ای واح رح نالعا ه رله رشط ینوکی جن ےب  



 وفا 9 a 2 یخ تب * ِك طی ا

 چ ۲ ET اب
 كن همانناس نانلا هلق نت لاح عوقوو نوامش طح هعطق رب ا هب اشاب فس و ید و

 ِِ طح هدرز هکر دشلروب رادتا هتفیک مالعا هلا اطعاا هر : ارفس هدنداعسرد یروصر

 4 ۰ رونل وا دارا هلراقر (۲) یتروصرپ كنهماناب و (۱) یتروصرپ

 یحص یزنکا كتلود ناکرا هلبراترضح ناخ دی ادبع هلمحو شدوا ناب هدالاب لصاما

 نکیا رذغ و هدنق رط یربخأت كرفس هدماکنه و ید فزوژ هلا ِ 0 شمروب 0

 نالسعا كن r كا E یہ ۰ E توت كنج ل u ل

 9 نادوبف نانلو هد صم بناح هدانآ و و راد ور یعیدل وا ش سعءروج اعا لر هیعسلا یصحر هبرح

 و 6 نالوا e تكناشاب فسو هدک درک هل داعسرد 7 ندنو اشا نسح ا

 ۰ ردل وعنم ندناقت یعیدل و | اا ناعما و,

 قحا ۰ ردشطنا لس هن ور ناصع گناشاب فسو نوت نوت یابلس هد روسو یدنفا صاع

 كت ديا دیک تل ودر ناردنالو یناہج N ک ولهرىلکنا هن رزوا یراکفا ا كَقلخ

 هرز وا تج و تادح طرف رار هژیکیلیحا یک اشان تفسوت هناه وشت قافتالاب هاریعلیا اس ورب هلو

 تو روصت ل اا توت روک لقا یستهدا تاتت هد هد وعادل ا كئاذ ز نال وا ووطع

 بحاصو راک هسسد یک هیسور هس ول ردقماغل وا رودقم لذ هنلا اوحا حالصا كل ود ا ند را هنس

 تدنما و رم TT هرز وا تع الم رده و س لوا لصنره هد راوح كتل ودرب رادتفا

 ۰ 22 ف یعح هبمهل وا لباق

 ك رفس و هدننافلأت و جیا هسا رف مان او س نالوا ش تیک هع 5 هلا ھن زق هدانناو

 بودا كرت یقافتا نالوا هلمتلود ایسورپ یسهګ روط اریعاهیسور : را هلمح وو یتیاپسا

 ا دفع هلا هسنارف قرهلوا لومام فالخ و مسکن ولاش ور ندنهدلوا شنا قافتا هلا دیک

 ٠ هچګو یلارف هل بوراو هم رق حورش هجورپ ًابقاعتمو رطاطا رغم ول هرلکنا ندنسعا تراعت

 :a 2 دتل لود و تولوا رطاح ردامتم راهش و ول رد ندنسملا تبحاصم و تاقرلم هلا یروطاریعا

 سه هدن راغل ف هبناقاح ا ورګ تالاع قرەلوا دوجوکی یراثل ود دساارف و دی و هيس ور یعل

 كن رتل ود ایسور و هکنا یرکف یعح هل وا دیا زد هباعلاقوق یوفو تعس و كن رب ره هسراردآ

 هل راتف رعم یرابسلنا قم هد هناا ود او ندشدا شيا یشات ندعل وا م زلتسم یی رروعش تالا

 . كنههس ور هکر لیدلبا مار ةكلاق طا هرزوا نمزو ةع زیبا ومک هارفسو شبحوت یهیلع تاود

 ردهدلاک ییارطضا هلیسیرقت دش كنالغو طق هدنرتکلعو ینادقف ًایلک هلدقن ردناشب ر یلاوحا

 دص رم جد ندفرطرب ا هن ام هکعا برح نالعا هب هيس ور بوتایط هد E قاګ كراولجوساو

 رار هدرفس قافتالا بسحم لود هج هجرکاو ۰ رول وا طیلست هنرزوا راولمل نالوا تصرف

 صید اس ورب دی وا تكحجهدا تراسح هتکرح > وللئمو ارز ردنبع هسرولک هرطاخ ی ب۵ ا رونلو

 3 یابی میاب هعشل او رول وا ی هلو لاب ند ده دل وا اہم رکا موعش هن رز وا لاحرد



 نر ی ی ۲۳ ا
 . رد گرا هعطع افر لا ها كنولهع ن ا ال رص لپ ورب یسلاها

 ردتصرف مات نکروشاضوا هلرفس ولنامع ۰ ردناع یلاح كنهبسور هکرایدد ځد هنلارق ج وسا
 هقآ ید ند دناتعک تلود بناحو روت وا دناعا EL هلا او اغ ود ند فرط هرلکنا تشک

 ار داف كن ول هزکنا هدنایوب رلیدتا بیغرت هرفس جد یولحوسا هلتروص و رولب ر ویلا

 كن هبلع تلود تل ود هسلارق هدنعوقو رفس هدنس یرلللود هجو هبسور هللا هيلع تلود هکیدنا و

 ةماندمع یکیدلیا دقع هلا هسنارف بولوا هلعفنم لاحرم یسدج روطاریعا هیسور هسراتوط فرط

 كلاع ورندعدق هسشا ماود هدنفلتسود كنولهبسور رکاو ۰ رولوا شل وا اغلا هلهتعععط تراګ

 عقومرب ول هسئارف هلنروص و ۰ رواک مزال یتبمورح ندنازاسما عقانم ییداک هلوا لئات هددیلع تلود

 ۱ رک E كنتلود هجګ نالوا ی اعط مصخ د دیه داف كنولايس ورپ ۰۰ رولاق هدلکشم

 . ىدا كعا ا ا لیم هنتل ود هچګ یه هن زقو

 هتیلوا قل وا لصاو یربخ یقیدنلوا سبح هدهلق ید كنسیچلا حورشم هج ورب هبولهیسور
 كردبا جارخا هزکد هرق هلا بلترت هنیفس هعطق دنج ریبک و ريفص ندنساغ ود نالوا ایهم هدنناما

 روهظ هه روف دیدشر ابقاعتم هددسیا راشعا راسخ تارا هن رود ندش افس راک ها تلود

 هلرهشود هزاغو ځد یرلنویلاق هعطقرب رکج بوطهراب شک بولوا ناشیرپ هفارطا یسهلج هلکعا

 5 ردش وا طار هد صاع ةهناس ر هلا دحا لاحرد ندنهدل وا شما روغ تواک هن راصح قاوق راجات

 هک یناکرادت كنهلع تلودل
 یودرا ندنفیدل وا شعا برقن اتش مسوم هدهسیا شغل وا برح نالعا ه هیسور قباس لاونمر

 هب رفس تایسا لاکاو روغثو دودح ةظفاحم نیفرط ردق دنفولواو شالق هرام جورخ كنوام"

 یودرا 0 ردص هلا راظتا هنلولح ككراهب سوم هدنداعسرد كلذ ىلع ءتو ۰ ردشل وا لوغشم هلا

 لبا مور هدلاح یراقدل وا هدکلنا دمج لذب هننامکت لاکا كنوام# یاغ ود شاپ نادویق و كنوپامه

 یودرا هدرا لواو نییعتو بصن رک فرط فرط هدننص یجاکحا ین رد رم یوطاناو

 لب ست نوحا یس هظفاحم كندناح یزوا زکلا دقسشل ندرک اسع نالوا بتر نوجا نواه

 ا اا وا اشا نارا و 0
 نوجما قوس هن رزوا ند ییقلخ یاطرابق و ناتسب یک رج و ناتسعادو ۰ ردشعالب وط راحالس

 ۰ ردشفلق لاسرا هرفو یابادهو هبلع ما وا فرط فرط

 هنسهظفاحم كن دح رس هانا هلا یکودا شغل وا برح نالعا ه هب سور کرد یدنفا ح ۰

 سکر ھ هدقدنل وا تار هدنناوید هانا یلاع ما نالوا شلروب ریست و ز رک نوح قغ اوا ماه

 یسوبف اغا دوخاب و هدنسویق اشاب هدنآ یغیدلتا بوطرپ ندهیاط بور و ماظن هنحالسو بسا
 نوش هنسهرب زج نامط و یرلفاریب لوغ هرقو هنت یرلغلوب هدامآ هدننسوبف هکاغش ناک هدنهاکشیب -

 اشا یطصم طاح دنع یی را نسو تصن یا هو بوت ا را



 e روم تفکر قحا اد اند ساک زال ا كنوع

Eیرکد ا كيبيكیا ر تناح تند و زا ردا عا ترد یر ارظذ  

 ید دن 5 رانا زا تانک ی كلر نالوا نمدوحوم هنس هظفاع كنو بولوا عارذ

 : یا ا تام و رک اسع ردق ی وزا هب هبانا | هلب رلعا هدافا ود رداطخ تكعا ملست ومارش

  هلرکسع قاریب ررب ندشناح یلوطانا قلارآ قلارا هرزوا قلوا بلق توق جد هرکصندنو و
 ماقتا كنسودرا مرک | رادرس یتتوق راو هیلعتلود هددسیا شفت اعدتسا و اهنا هتداعس رد یبسغلت دادما

 ا . اعدتسا ندنفیدفلوو تام اممو دوجوم نوح كلردنوک ه هانا هليسملوا شنا فرص هنتامزاول

 راد و لاعا ردشع وا شرابس هنسهناح وراب كالس جد تورابو هب یشاب یحوط رایوط نانل وا

 شق هدانا یعیدلوا دراو هبهبانا ةماناوج نالوا شلروب لاسراو ر رگ ود رولبردنوک هدقدنل وا

 قحا تولک تربحو ات هباشاب ینطصم نعمل وا E تفت دم هلکعا ر اذک ان رد و دل ردلک

 EES یەم ودر تار رڪ نوح ا قمال وا را روتف و تربح جد ةه . راطبا مع هاا

e Ly, 

 r كيا راو یکی روس كناشاب لاطب و یناغ وبشاب كناشاب ینطصمهس وک

 ك رق e رم رولب یرلهراما رفس 2 ا ماعم اشا فسو

 رک راح هدهد لعتم سلاح هل وا یصوصح يدا و لما كن هبلع تل ود سا یصالعسا

 دنص راکسا كع رق ۳ تشاوط وهزاباو هسک ارحما وقا هک و نال واهدنس هل وز كناب وقهدقدنل وا

2 

 3 ست ۳ ندنراقدل وا هقرفتم لئابق طف رداتیافک هنصوصخ قفل وا نیقآ هنراید هیسور رکو -

 ۸ ,د ربا فقوت هنرکسع كر ردق كسشب نوا یرات رومام دن رسل كمرق اضتقالا یدلو

 ا ب e هداننا یعیدنلوا روصت یلاسراو بصن غوبشاب هبناج لوا كنرب ردتقم هطب رو

 1 یلاھا ES ندنفیدل وا نرو دا: ولت ند رم هند اشا نطصم هسوک یاکروید ندناریم ریم

 وقع هرز وا كلردنوک هن هانا E مزال ی ,دأت ًارطن ی ركشا ۱ تیاکش ندنسددعت و مف جد

 . قحوغوص هلیغلفرصتم بلح هنسهدمع هدنسا رخالا یداجب یسهنس رب زوسکیا كم قردنل وا ضاغاو

 ِ ما .دنناح قجوخوص ی یسوبق لمم ادالادعب دعب ییسهبربم تمذو هبحوت یعلغوبشاب ی للا وح و

 ر هنتسهدهع كلردبا ققح شا ور نیزسکمعع قوج یسهرا بونلوا هببنتو رب رک ینا
 ۱ نوا رارما هم رف هارکو نالک مزال دت الا كرو شل وا ناسحا ینلبا نور رط ؛لنرازو

 لاصدا و ۴ قوس 2 نالوا تت هن واه یودرا ندل وق لوص و ندا باا و

 . هداتئاوب یدیا شفلت نت یحروس اشاب لاطب یلغوا اشاق هننفو كناشاب ىلع یلکیاح ید نوا

 | لدهراهب هژ.دسح اس تس قحا تولوا شلوا لصاو هن ونيس جد اشا نطصم

 ا بوص لاح یا ین ندکّعا 2 رعس رج لاونمرب هد هسا شش و هدنلما ۱



 هنیفس هعطق رب ید .ندنوامش یاغ ود نوا رارما دنج وغوص ی اه زا ل ا ا 7

 هلا كب یار ک د یلغوا ناف دا داش كندسک ارج یاما هدلالخ یعیدنل وا لاسراو زارفا

 شعا ضع شیراقجهنلو هدهیلع تلود تمدخ هوا هل رها هتداعسرد لئابق یا ما ضعب

 هدنرشاوا هوفر س هرکشتدف دلو اش ل ل ر را ی ی
 اشا نطصم نالوا یراغوبشابو بدترت ابادهو اباطع هنقلخ لئابقو شلرپ و تصخر هن رتدوع

 :.دیلع ساوا انا هم زرهاو ارم نوعا یا تکرح نا تا رز ار

 نبح بوئلوا نیبعت رشابم هصوصخو انا نایلس ندنرایشاب یوبق یلاع هاکردو شلروپ لاسرا
 موقرم قرەنلوا میلست شورغ كی شب شع + ودنک هرزوا قفلوا عیزوت هنقلخ لئابق هداضتفا
 1 ۰ ردشلردنوک هب هانا رار هلبا ركب

 ۰ بولوا ناتسرانات یفرط هت واو رانات موق د یسهیسج هقرفر كشاوط نانلو هدن و نابوق

 . هب هیلعتل ود تبعت ورندهن وا رانا فئاوط هکنوج . ردا ا وشراق هب هیسور یجد رنآ

 طقف ۰ رلیدا هدکشتا هارکتسا یتسایاطع كنهن رق ندنرقدمدنصیا ولردر هرولهیسور بول وا فولأم

 نوجا هراداو لاسعا یرلنآ هدنوامه رفس وبشا هل راغلو هدنسهرادا نایریکنج وریندهتوا راراتات

 هبسور هذه ةلاطاع رق قحا بولک مزال یف وا بصذ ناخ كن رب نده ریکنج نیطالس هنب رارزوا
 ننلوم ناناخ نیکو یردارب كناخ یارکتلود نانلوا رکذ هدلوا دلج یلاح هجرت ندنغیدنلو هدندب

 هلذل وا بلج هنداعسرد ندنسهبصق هزب و یتبدلوا تم ناطلس یا رک زابهش نالوا یرد ارج

 هد وقر هنس ه رکصتدکدل ر دتا تماقا زور دنح هنغانوق اشا , لس عفاو رو یعماح: هدازهش

 ًاددع هلا ونع یغلناخ نانو بس هدهع هلیلح هوامش ر روضح نوت هم دن یجرکی كنسهدعملا ید 1

 نر سرا ندندافحا ناخ یارکتداعس و یاغلاق یناطاس یارک هل رابم یردار هدقدل روس هبجوت قلناخ

RR.نطصم نالوا .یغوبشات لاولوا نا یارک زاد دکتر و شا بت ار  
 :ناشو هدف رطل وا توج دنق رط یاط رابق دوخا و یرامک دع رو ندنرزوا نامط داه الا هلا اّشاب

 دهبانا كناح یارک زابهتش حنا بولوا مع یرغنا موه هنرزوا ور لا اج لاو "
 هلا عج یرانات فئا وط نالوا د وج ود هدلا وخ وا ردق هستفول وا هلدغ وا قیلعت رام لوا قع نع

 بودا لاسرا و بصذ یعوبشاب ناب وق ندنف رط اطلس یا رکتداعس هرزوا كعا نیا هنکلام هيس ور 7

 هدنرخا وا هد ود ره ل هرزوا كا 3 ی راراتات قاحو و قلوا نشناتشم هدناشوق حد یسودنک ,

 . ردشعا رانا ردق كب قرف هننیعم هدفرط و هیایا راسب

 یلاعرما هعطقرپ ه ها دک وا £ از ها رکتداعس اراتات موق نالوا هدنسدهک ور هم

 فئاوط راس قرهردنون وا هلصردن ییراتداعو لوصا یکسا 4 هموقرم فیاوط هدهسیا شمل وا لاسرا

 رازه اشاب یلع حرف موحرم نوجا لاخدا هنکلس هبرکسع یاس ژرزناس ینیرارا ربمولاعا یکه ب رکسع

 قرریدشلا هجا ههدیدج لوصاو و بودا طبر هدیدج نوناق هلا هنایکح راد ولردو هلجزو جر

 مادتسا هدنهبلع فرط یکیا 9 هظفاح ییهان بودو زاو تینا های راکفا ه



 ا هدب سام اون را هک لاب دص
 كعد عاجرا دن رلدیلصا تعببط كعا قیفرتو ملست هناطلس یار کتداعم و ید : ىدا

 یط هلنسادوس ق 1 موقم موق هدلاحو و هنکحهدآ لالخا یتاماظن و لوصا كنهبانا یرهلوا

 توعد هب هانا نەبسور هسیا تروصو بولاق لاح یراوج هانا ردا نکع و نطوت طاس

 هاا زوس ردسیوط یتفیدلوا شلک هیهینا هلترومآموب كىاركتداعس ول هان سارا نره
 ر ییطصم هداز یلکیا یظفاع هانا یشانندقلوا هابنشا یب یراکجهدا رادتا هنعادعا و لتقف لرهشود 5 اش

 ۰ ردشمامهدبا تراسج هنالعا ینتیرومأم كيارکتداعس قرهتوط موتکع یاع مماو
 هلرکسع یصنقا هدایز ندکی قرف اضتقالایدل هلضف ندنسمظفاح كنهانا اشأب یلع حرف هکیدلاق

 بول وا ع هل اد كنآ تیفیکو هدهسدا شعازف توفو ذوش كچ هدبا موحش هنکلاع هس ور

 لوا یدعش ندنغیدلاق یماظتنا و ناماس یکسا كناتسسکرج قرهلوا یراط فعض هلاحو هرکصندنآ

 9 و یدرواک م زال قوا راکفا صح هنسهظفاح ندنعشد مو كندحرس هانا هدرا

NSر هلتراظن هبیاوح لوا ورڼدهتوا  E Eo 
  قدنکودا ا لصاو هک تلس رد زاده دوف هسیا اشاب لاطب یلغوا بولوا شما

 دا لکد هددبافک دح و هلاح یاصتفا هعقاو ریبادت

  دغلتس ودرک | یراتکرحو بول وا شتا لوخد هناتسل یرکسع هو را هردوص نده اصم محض

 كما ررضر هنسیلاهاو ایاعر ندنفیدلوا تسود هنيا یروهج هل ځد هيلع تلود هسا یتیم
 . ناخ یارک زاپش ود ردیمراو یساضر كن روهج هل هن رلوخد ځد كنيءالسا رک اسع هایطرش

 ۱۳ ااا ا اا ندمرادص ماه یوا ر رک هن رلازخ دودح ندنفرط
 ۳ كردا راذتعا هدب و راولهل هد سا شم زاب توتکمرب هدل ام و هنلا رج دودج كن روهج هل جد

 د كنهيلع تلود هدناتسهل ۰ ردرشمامرتسوک اضر یور هنلوخد كنهناقع رکاسع هن . راکلع

۱ 

  صوصخ لر هلیروک تعلصم قفاوم قبهلوشراق ندقازوا هل وب یتعشدو قفلوو یسهبرکسع ٌةقرفر
 ها هوق هقسل ندنس هدعا م لر صع ةة وپ راص وصخ هل و هددسا یر و و رو له

 ی ندنرتقدل وا لحار هددبل ود تامولعم هيلع تلود ناک را هسا تقول وا mh یسهرث هلم ةبلغو

TTT N ea E : E : - هدقعاعاد ماصم تشر هلغلوا راکرد قاقشو فالخ هدنرانس نکیا قافتا و داحا یاب كشیاره هقشب  

 2 ی هاکشم لئاسم هل وقم و هدلاح یتبدل وا E نزود ٠ رثا توس هلوا هتسرا و ندد و ددرت

 E ءان ىدا لکد لباق قە هروط هدناتتسل هل رک FY < قوزو یاد خاطر و کشم هرادا نسج

 . . مردا نظ ردرشعا افتک | ۱ كنا کلا ویش ود هنسهفرا قترا ید تلود یالک و

 3 نکیا هد وا رادتا هب 4۵ رعس تاکرادت ندنفرط هلآ راظتا هنل ولح را مسوح € ورشم هج ورب

 ٠ ندنفرط یزوا هدننط رتو طبض نسەعلق نورلق اشا لیعامسا نالوا یظفاع یزوا هدلالخو

 . هلغل وا دتع كدهلبل فصن بواک ةعوقو هب راح ددد ر هدکدلیا راما رکسع رادقرب هنهاکشیپ نوربلق



 هتخادنا تر i 2 e یزوآ ا E را ت رد هوش :

 * 2 ردا تیشاد

 دعق و قحا تولو SEE قحردفو یک روص و مالقا دوق i تای رفظ من

 دن . رز وا یس دعا نورریاق و یظفاح یزوا هکر در هامح و و هدن راک ران ی جا صعب هو

 عضو هر ولاش ی هیمالس زا SE یرادقم كب یت J ا ا تقرا هاش تعا شی ورو

 هدقد) وا واعف تنلا ربج هیس ور مات فورا وس نا ِ در ره ن ورلق یتیدل وا هرزوآ" كلا

 ترو ص رو 3 الس ا رز قوس هلحاس لا جارحا نددعلق رد لوس رادقمرب

 تروص كن کام وز هلن راکدع دو رط نوربلق هرعالسا ع هلکعا هیات قد رامتسوک رارف

 یرله ولاش نوجا كمروت ر 2 du ندوشر هاو نامه ت ورد هلی 2 یغیدل وا دم رج EES عن زارف 4

 ول وتو کو دا حارحا رع رواط جاقرپ ندهعلق لاح رد هے دلا مور لار را سا هداعا

 5 ع نانلو هدار وا ندنعبدلاق تفو کک دادما ندنناح یز وا ا شل وا ج ورج ید موق ر ّ

 ۰ ردراغلوا دیهش ةفاک ی د همالسا

e :۱۲۰۲ هنس  ( 

 تالبا یدل و لو هت داعس رد هدنلئا وا ی رب 4 س يا روا وبا یرج E هعفوو ۱

 یناح لیعاعتا ن و یدل وا دشیدنا و را بج وم یرومظ كن هشحوم 2 دور هل و ندزغآ

 كنا یارک زابهشو یمغا دادما ا رکاسع قوس هناخوا كناشا لع قباتس ردص یرکسعرس

 هقشب همش هدنطسا وا كنمرحم یسهنس کیا نت وبسا جد دنا هدننعک یی هنبدا دما یزوا " 3
 ار ینج هنلوا قوس + یزوا رکاسع یک هدنتیعم اشا لع هدتروصو و شازاب ا 0

 كالس نیکلک مزال یاسرا رکعسع ولتیاک هفرطوا ندنغج هلاق فیعض یسودرا لیععتا
 اشا دح نکی قبسا ردص نالوا شفلوا بصذ یرکسعرس یناح ندو هحدقا بولوا یقرصتم "

 تابه روم نوجا لاصار یوس هتسودرا لصسا هارک حنا ندننناح یلیا مور هرکو

 اشا دج تلم نالوا یظفاحش ندور یارکع ا ندر ست ی ۳ تی
 شاروپ ناسحا یناظفاح ند و هلترازو هنر جد هاشاب نسح یسادکک بوسنلوا هیجوت
 نبسح دعاح ندنرول هیات یکلیکب رلکب للیا مور یسهظفاسح ی ا نزهریب عقاو هدنهاگتس یزواو

 دم نکی هدنرورم .زور دنح ۰ ردن غل وا هج وت هاشاب د وکار و انا رک هباشاب

 یمهش زخ كناشاب دم كالم هدلالخوب طقف ۰ ردشفلف نیبعت هنکلرکسعرس یناح لا شا

 ردربپ هدنام لع ندنغیدنلو راتخاو نسم ۳ اذو ندنعیدل وا ش شلاق هلتراز و ماتر قروه وا قرح

 اا ارومام هساقآ هه ا عفر یرازو هدرخ الا عير لالخ ود

 ۰ ردشلوا ایراد مزام اشا دمحم نکی هدلالخو هن

 E ردیلعرا تا سرا ندنراخا یدیگدرس دارفلب اشاب دمت نکی "



 ۳ ۱ ۶ ار سس شب یلاو توقا داو هدنسیحاوت الغ هدنسهتس زوفط
 . هداسفر جد هدنآ بودبا رارف هنت هیالع هلغلوا ببس هتئادحا هنتفر هداروا بولوا یساغا

 ۱ . یتمرج هلساطعا توشر شورغ كب یللاو شعا افتخا هدنناح هدلاو كرهلک هتداعسرد هلغلوا ثعاب .

 Es ا هلو جارو هد ونیزادرم قالقا بوردخا وع
 ,a شال وط هدن رایصنم ه هرشط هلا لزع ندقلاغا بوبمع قوجو اشا اغا رب رب و

 ۱ رب یبناح لیعایتا هدعب و و سصم و ىظفاحت ندو « جرم یا فتو مظعا ردص "

 ٠ روطفم هرزوا داسف هيلا راشم نیخروم ضعب ٠ رد شما تاقو هدوصلسوک هدهار یانئا تولوا

 ۰ مە هددص هلی .( هناشس نع هللاز وام ) راربد یدبا راكعمط و لرو

 بولب ردنوک یلاع ما هباشاب ناعاس یسلاو ردلچ هدنبقع یتیدنلوا برح نالعا الاب هجورپ "
 یسهلازا و عقر نوت نوت ندعلهرآ كناخ یلکرآ قرهلآ هقافتا مراد یتیرلناح ناحابرذآ و هک

 ندنکلاع هبسور كناخهع یناخ راوآ نانلو تنکمو توق بحاص هدایزالا هدنحما یرلناخ ناتسغادو

 . ساوا هق ثب هقشب هدننعف لاح مالعا هلا یموم ناناخو راعشا یسعا نیقآ هسنفرط یمهعلق رازق

 تیرومأم جد اغآ خاص دمع ندنراروشبس هصاخ بونلوا ربیستو بدنرت هینس تاشمشتو ریرحت هیلع -

 قیوشت هبازغ ید هنسارعا یاطرابق هدهرصو و شلرویب لاسرا هنناح ناتسغاد هليا هصوصخ

 : او ن و هنرابد هيس ؤر جد ندنناح اراګ و شلزاب هیلع مماوا | هدننص

 ۰ یدبا شلردنوک هینس تاربرحت هتناخ اراح هلمتفرعم اشاب روی
 یرناخ ناخابرذآ و ا ًارظن هن ار رګ نانلآ ندنفرط ردلج هدنلئاوا یسهنس ۷۲

 قاعش هدنراهنایم هددهسیا راشعا نا و دهع هرزوا كعا كنج هلسادعا و دابقنا ضع ه هیلع تل ود

 . لاخ ندقعشاغوا هلرکیدکی هلغهتبج رادفرط هناخ یلکرا ید یرایضعب ندنراګاو هلغلوا قافنو

 ۲۳۳ ا اعر اكا یدملوا لصاخ مان قاشا نالوا تولطم نب دنرافدلوا
 ۳۳ ایا ی لو اا رک رولهشورو كعا نفقا نود هيسورو كلك ةن رفس
 هدنفرط نچچ هدنروص یتیدلروب هدارا نیقآ هنفرط رازق طقفو یتفیدلوا لهس مما كما بیر

 . خاص ًاهاغش ینکجهلک مزال كلربو رخ هحدقم یآ چ وا ندنکیدلبا فقوت هبهرباخم هلرابکز نانلوب

 . هنسودرا ودنک هرزوا كا رفس هناتسج رک اشاب نایلس هدهسیا شما ر رح هناشاب نایلسو ریرقت هکب

 £ ندکی زوتوا یه هدنروصو بولوا شعا توعد هنفرط ردلح یناخهع نوجا كمرو تیوقت

 ۰ ردشفلو هدکعا اعدتسا یتسغلوا دادماو هناما ه ودنک هلبا هربخذو هن زخ ندنکح هلک هلرکسع هدایز

  هدنطسا وا هموقرم هنس یعابنا ضعب هلغلوا لوتقم ًابورضم هدنلا یعابتا ید كب حلاص ابرق
 ۰ ردشلروک هدهظوفح قاروا ضعب یتیدنلو هدتفل وا قاطنتسا هلسح

 . ادب لا هدناتسج رک كراولهبسور نکیا دندس دسر هدب یلوطانا لا | هیسور ساقق ليج

 E 9 چ دست 0 ق و بلس یتتینما یلوطانا یرلعا

 و E ا



 رم ی ندتعفنم اب ترم دو مها کف E قه وا قیبصل

 هلو ۰ ردشمالوا ربدن قفاوم هلاح و تقو و وا قوس هنفرط رزق كناح هع ا مدوا ند رج

 ندا د قع ! وا ان هنرزوا ك ۱ هفاک هد ولين وق هب هنر وا ت تیل صم شات هسا هد هچسج عباقو 5

 شاشا یر وا ل شا یخ بام و یلشیالآ یک كمردا لوناچ یتفرط رازق
 نق هلاتسح رک اجاح هد روس ول ی ھات دنامطح صع یک كنوب ره ندنغیدلغارب ورک ت -یلبصم 1

 1 . ردشمام هل روک شبا ر ق واش ڈک هداف ےل وذ اے هدق رطل وا دعش) ندعغل | ۱ 1 صعب قرەنلوا

Nهدناملاع خاعص یرهش لول و هد رفتس تیادب اروم میش نالا ناب ِِ هجرت هدقیاس ن  

 كن آ كنفتو بوط یادص نالوا كلف هرکنک زادنا هقراب هدقدنلوا داش E باوا ن هرکیا یاب زونه

 ¥ ردشمام هل روک رلشیا دن مه ل تلخ ند س ودنک e ا ځد

 1 ا ا ۳

 لاختشا هنهمزال بابسا كل راد ا دعلاسم خیر ولناغع وزیدقو رو روطا رع| سور
 رفاو هداننا يفيدلوا لصا و هغروبسب یربخ ییسوبحم كنسجلیا قباس لاوتغر ندنعیدنلو هرزوا

 هدنس وشراق نیت وخ و هد رط یاننا هرزوا كلک هناح عرق ید یقاطر و هدم ناب و یر Cae هيس ور

 هرو نه رک اسع لاحرد تونل وا و هدامآ یراوکسع واسلک فرظ فرط ردق هن رهش هطلاب ندهیحنساق ی

 هدزکدهرف ځد ار ۰ ردرلشفلوا نییعت هنسهرادا ریز كننکو یسفاک كرالازبج نانلوب هدنرزوا

 قطلاب رم بولوا دوجوم یرهنیفس هیولاش ردق زوبکیا نیم و نیتقرف یکیا نواو قایق هعطق زکس

 كل ردنوک هزکد قآ یرکیدو عا راذکو تشک هدروک ذم رحم یرب ها مسقت هلوق یبا ځد ینساع ود

 : ۰ یدیشعا بدتر هرزوا

 صب رح هن رفس ولنا 5 ندهن زف و لراشم ریلصم قافتالا بسم خد یروطاریعا دیک ۱

 هو هل رق ا دک تب ناک دلا تلو رووا ینژاو ا ن و

 N !یاکرادم

 نوا زس هدنرظن را لود نسهر ی تنم اناح هن رق یرفس هدن روص و

 ندهللع تلود هلا دیهع و طسب هرو زم داوم ماطر هدنن وعصم توا نالعاو رش هماشاس هعطقرب

 هلغغل وا تردابم هب هلماعم ءوس هنسيچلیا و تکرح هناعصخ ند هلعتل ود فرط هرکصندکدتا یوکشثب

 نایمرد یتسدعساقم كنهس ورع كالام هن رزقا هقشب ندنو ۰ رد ثلثا ناب نب روبح هرفس لردیقسیا

 هنامرم هنسچلنا هسنارف ےتم هدغروبسزب نسعا تنواعمو تقفاوم كنول هسنارف هدص وصخ و بودا

 هژبساک تودنک هرصم تكناشاب نسح یرافانزد نادوبق ا . یدا ا ناب و شرع ینکجەدا ۳



 ا E ۳ چ

 و ےھارا یردل وا شا لافعا و تلج رول هبسورو توت ل E تن هب مصم رادقا

 E ا ك لیعاعما نالو دوق بحاص هد رصم بوتلو E E هدر ضم حراخ یقاط

 3 یعیدلوا نکا 5 جارا لوا كنولهس ور یشاتندعل وا زار هتسا یاح را هد هللع تل ود تقفادص

 .  یغیدلوا شا دقع هللا هیسور ًارخوم كنهسنارف هکیدلاق ۰ ىدا شلردسک یوا كداسف مخت

 ترا یغیدل وا هددیمالسا تالاع وردت وا هد هيا ولهدناف هحهسنارف هحرک ۲ تراحت ةماندهع

 هنزاوم همش ندنهدل وا عشا تاق جاقر هس ودنک هل راتهج یتینما نالوا هدنساق هدمه و یتعم مه

 . تیفکو اعاد هسیا ندولهیسور بویلوا یسوقروق قم وا ضرعت ندنفرط هیلعتلود هاب وروا
 دسنل وا ضرف یسمتیچ هلعف هدولوا نکم یلاحم لابخو كندنتق هدرکنادخ هدلاح یعیدلوا ظوعلم

 هدتفرظ تقو زآ بولوا فعاضتم نادنچدص توق یکجهدآ بسک هلربسح قوم یکجهروگ هلا

 یماس و ماود كنهيلع تلود یثاندعلوا هابتشا یہ ینجهلآ هنبلغتو مکحت رب ز ییاب وروا لود هاب

 و نيغ وا ققوا هن را هیلاح هنزاوم كش رلتل ود اب وروا لب هکلب و و

 ررضتمو رأتم E لاو لوا لا ندنسغا و ر

 e ۵ ۵ لود یاود دا 9 ِ

 ,as هعدح ا E E صرح a i EE ص وصخ كلاع

 . كکتفتو بوط یتج هنآ وشراق هب هیلع تل ودو تردابم دتکرح هنملع هلع تلود قافتالاب هلكت

 ضف اب ام سم یکحمدا لزم ییساسا كنتم وک ودنک یب ادص و دم دص

 ۰ ردغلنا تردابم دم وحش هب هناقاح د ودح هلا دېع

 2 ا ا یوس هیلک ا ا اا تادحرسم رر لاونمرت: کوش

 دفع تتطلس ن رردنآد بولوا تعرع «یبتم لآ راظتا هراب سوم بصانم باعصا واتس هارو

 یامزاول كنوامه یودراو ارجا یتاہجوت ید كن رلکو قجهلاق هدنونامش باکر كن رره هرزوا

 ۳ دف داتسر نوک یخ كمال والازیداج یسهنس ۳۰۲ وبشا قرهنلق اضاو لاکا
 كنتلود بوردنوک ریرقترب ۵یلاعباب یبیچمیا دی نکیا هرزوا قلروب ارجا یععر یارخا غوط

 ل (ود وع و عج هنلو رار هده راو بم هتفاقا نالوا هلا دن زف

 نوت نوت سلول یرادفرط برح هه و شاک یلنقشاش.یلیخ هالکو هلکعا ناب یکیدلک
 ۰ ردشمالاشاش

E یعوقو ڭىرح كدەيجدىا رکاسع ےظنت E 

 لالقتسا بسک هد رح مایا اشاب فسو مظعاردص هددسیا شف وا ج7 ر ندنرافرط التع ضعب .

غا رارعا راہظا هلاحر یالقع ناو هدنقالخ بودا كلاب رج نالعا قرهلوا هدنعز
 38 هک

- 
 فسو هلغ وا رفس نالعا هدنسهنس ۲۰۱ هلبرللوا روب هکعا ناسل فک سکره یرورض



 ہدہلاراشم روضح یلاحر یلاعباب ینوک یسارجا كروک ذم سر نیم هنفیدل وا مدق داتعم عضو 7

 قیقحلایدل یني راقدلوا هدوراقو یعوج كلاحر بولک هب لاعبا یناجرت شاب هم نکیا دو

 لخاد هیعلاب یتیم هتسامدتسا ةاقاللادل کلا لاحتسا دع تاقالمو لاسرا رک هیدنفا سر .
 نالعا هولهبسور دلع تل ود هرکص ندکدلیا ام یادا هلا دقت ینتارب رک و اوت چ

 قلود مزب شعا قفاومان هتلود حازم یراتکرح ضعب كنول هیسور هکنوچ یدلیا لیحل ینرح

 غوت مدعم و لا ندز ورو هدع) تولوا لوغشم ا لا هل نروص .چارحا كوا

 هده راع كنولهچګ هللا هیسور هکیدلاق ۰ یدرونلو هراچر هلطیسوت یتلودرپ رخآ دوخایو
 تع مولا تولوا برا جد ولد هلع ءان ۰ یدیشقلوا هدافا تاضدلاب لزا یرتاسا
 برح نالعا هلیلاسرا رادماناب دنسهدو و قالفاو هن رادح رس هنسو و نادروکب دو دا رغلب ا نالوا

 ضرع كاا تسو هدا را ا هو ا لا

 ۱ باا نالوا تلود ناهاوخ رخ ه دن اف هل اما یدل وا تلسلم یروعشو لقغ و تلقنم هنشاب یسهط وا

 كعصاع 9 یدیشماعا اعصا نکیا راشعا هداقفا یتفج هل وا هدادرس 4 روص و E ك ورو دشر :

 ۰ یدلو مانخ هدازو تو

 هابتشا یاح یغیدلوا لقاعراک قمآ غوا ه ههظع ههاغرب هلب و یتلود هلیسادوس قلا یم رق
 ِ توس هلقاب وردد را هنس ردقو هنسهدام د مظس نانل وا ذاا ریخأت تاس نکل ۰ ۰ ردلکد

 هاف عفد دلرهل سد د مدیا راتذخا ندنعشد ه دعل هدله رب و ماظن 0 a هدنروهظ دردی نامه

 نوا قعادلا قلخ ی دل 2 مظنت کک | ادف هدلو و جد عرق و هلک هنلوا

 هدر اکر س تولاق راذتعا یور ید 0 ندنغیدل وا ش نره 5 TT وغ نالک هژ لی وس

 یا لرفس یچد هرک و هلمح و زیکیدنا ناب هدالاب طقف ۰ ىدا وب هدلکشم عقوم رانانل و

 یهبلع تلود ندنفرط دیک ندا میشن هلا كير جو تدح قرع كناشاب فسو نا لباق

 عقاولاو ۰ لدیشعا نایب هدالاب ینکودا یسیچلیا هرنلکنا نالوا یدابو ثعاپ لصا هرفسوب هلبا نیمأت

 هروک هنرتلود ابوروا هلملاب هکلبو ایسور و هماکنا قلوا دس هنعمط و صرح بالپس كنهن رق

 یسیلاها اب وروا قرهلوا اواو رادفرط هدفرطره كنهنزف قحا ۰ ىدا تمذ مزال
 نکیا ندهضیرف كلا ظاقا ییولاب وروا "ةلباقم کو بوتسوک رادغو زیروخ یهیعالسا تلم هدنرظن
 رهکاسو :روصق قوج ك ندهلع تلو فرد هدضوسع و ۳ اله کادر ان
 هکنح یهیلع تل ود هدننص یرادص وص عفان اب ا ا ید اورو لود والم ید و

 هعوف و 3 هلبرلعا مابق هنملع ضرغفل جد یرایضعب بوفاب ندوشرات یراودنک هلا قیوشت

 ۰ ردعطا هدافتسا ول هبس ور ندرلاطخ وب كو یراقدلوا شمروتک

 هرز وا قفل وا تکرح نامه كرهل روکح كرادت هن رزوا كنولهیسور هسيا لاحهنره
 ۰ ردشر و تريح هن یخ ندیلیخ ه الک و یسعا برح نالعا ید كن ول دچک 1 2

 رول هک هروکح هل دا وح ا هداشاو ندنفرط یدآ نانلو هددناب 5 كنسهدو و قالفاو



 7 e ی

E ۳ ۰ 

 الف ك ا هدر رفښر نامه توبل وا یدامع راو هلت مج یرلتح هل وا هدکلرپ هلا هيس ور

 5 دیک هدتعاس وا و هال وک یکدر و رب رفت هب ىلاع تاب كنس اإ دیک ندنردنلو هدنعز یعح هلوا

EE 71 .لوخد هلفغلا لع هنس هیصق هوشرا ناک هدنسوشراق 5 مفا و هدد سيلا وح مالسالا مث  

 موج هن رزوآ نیتوخ و هن راد ودح هنس و و ا لم هولارق ندن را هبسق قالفاو هنس وس راق دارغلب و

 تدوع اسوأ و امزمنم هدلاح کا یلاعت هنع بویمتیچ یک یغیدموا رول هک طقفو یرلکدتا
  یهدرادح رسول هڪ .هد هود رم مو هنو شملوا نابت ندنار رحنال وا دراو ندفارطا ه دعل یراکدلیا

 كلذک یرقدل وا شلنا ترشابم ه لاها داسفا هلبا رشن رادغاک هبال و ٌماشمو هابطخ و دعا و هناناعر
 ضعب كقالفا یلارج دج مان یشال هدنننص لالضا یتسیلاها قالفا یتح ۰ ردشملو توث ندهرکص
 فقوخ ندنسایاعر نادغب هدایز لا هسا هدنص وصخ داسفو هنتف بودا رش همانا هعطقر هن راصق

 ۳ نلاها نابش اع ا ار لهاع ندروک دن فماتاب ید سوو نادنغب نیمغلوا
 5 ) ۳) هدرز یروص رر ا هصالخ ید كنسیکیا ندنهدل وا کا ی اا هعطق رب

 : رونل وا ریطست و حرد هلراقر (4) و

 لود هدابو ا تع نع هتکرح هنرزوا هم جد هيلع تلود راجا هشرزوا كلاحو و

 یروتف و فعض هده رم عشقا هنتطاس ناش ینالعا .هحرک | هماناس یعددلوا شعا رشن هان وروا

 تلشکن وز درحو یتفیدلوا زستح نوت نوت كنولهچم هدهسیا شفلآ هلت هدنروص ردنا راعشا
 ê رونلوا دارا هلیعر ) ه) هدرز یروصر کد كا هلیسل وا تبثم و شتر هنس هیعاد

 تا مجو لعم کندو تخضشم لیدش 7

eفسو مظعا ردص 0 ددل وا تاذر ندرصع ا یدنفا دجا هداز یتفم  

 . تلود راکفا هدنص وصخ رفسو مص ج ورشم لاونمرپ هدهسیا و هج وتم هتسودنک ېد اشا

 . .دجا بوالشاب دل تک از بسک تحصمره قرهلیجا یراوبق كنج هدلاح یغیدلوا یلقش یکیا

 ندلامو ماحا ةظحالمو لاخو تفو شروش هدلاح اا تحوحس نس هدیسر هسا یدنفا

 نوا لرفص بویمهروط هدتخحشم ماتم قترا قرهلوا ضراق» هاک و ضرع هاکو ضراع تربح هنسودنک

 حاس عقاو هدنکب رلکب و لوزعم هدنح وا
 هنر و وا لوغشم هلا تتک ةعلاطم هدنس هلا

 e یکم

 . یلابقا ههوظنم هدانن اوب كن دنفا دم لد ا ندماظع رودص هدهسلا شلروب نییعتو بصذ مانالا یتفم

 هنوک تردزو عل یواسء هنددع هب واع بک کس تدم كندنفا یکم ندنک و دا هدتفل وا لت

 تارق یا EG SS N هللا لرع هدندلوا نیم
 ۰ ردشطا سبلت

 ار هلغل وا تکرح یم هندناج یلیا مور مظعا ردص هلا نوام یودرا هدهرخ - الا یداجب

 ۰ قلرادرتفد هعفد دنح ندنکیدلک مزال مک وا تبصن نوامش باکر ماتم اق كن ندارز و ناری

 جارخالاب ندنداعسرد هلت ر ودام هشناح مورمط را هدنت رادص اشا دج لیلخو شعا ی



 هی ار

 بک ۳۳ ی

 كناشاب  قطصم اح ناتلوا بلج هتداعسرد هدانئاو و ناو رب و ترازو هر هنسەدېع ار رخ وم

 هلا نوامڅ یودرا e دح وتم هنسودنک م ظعا ردص هدهسا شف وا روصت یلماقمع اق

 هرکص زور دنچ لرهلر و ترازو هر هنسهدمع نا ن یسافا یرهکب نانلوب هرز وا تع زص 13

 ۰ ا هدنسهظفاحم زاغو ید اش ا نطصم جاحو شلدا بم ماتمماق 2

 ندنفیدل وا شعب چک هاب :ایسا هلن راس یدنفا فصاو سلون هعق و هرز و ها ییدن ]وا و هدالاب

 هتسور تویمع قوج ۰ یدیشلوا وات یدنفا نسح یتاشمشت هعناقو طبض هتلاکو ردق هنتدوع

 هکوبلاح بواک مزال قمع هنناج ییا مور كلوا یودرا هلکعا رومظ یرارفس هچگ هدعبو
 اا ییروملم تل تو هو ندنکیدک مرا یو هوا یودرا تا او و
 سیو هعفو ید يدشا کا نالوا لو یافت ین یر ها وا
 ۰ ردشل وا نوامم باکر

 4 یجورخ ندنداعسرد تكنو اهیودرا %

 هحوق مر و مظعا ردص هلا نوامش یودرا هدنلولح كرا مایا نالوا رازراک سوم

 دمع ضقن ځد ولهچ هرزوا ینیدنل وا نایب هدالاب نکیا تکرح "یهنم هاج یقاسبا اشاب فسو
 ی وترا هلغل وا لاکشا ةدقع راجود یریبادت ةتشررس كناشاب فسوب و لاتح ییا تحصد هاکعا

 حس و مظعا ردص هرزوا قغ اوا هراشتساو رک ذن یتحهلوا فعلا یهحوت هفرط ین تكنوبام

 دورولاب هنوامه فص هدهرماع یارس تلود لاحرو ماظع رودص هلمابو اشاب نادوبق و مالسالا

 هنسارحص هنردا كنوامش یودرا تروشم هصالخ هدنرکدنا یروش نما دقع هدیهاشداب روضح

 هساا رولیروک بسانم قفل وا هجو هفرط ه هروک هلاحو تفو یاضتقا هراشتسالاب هداروا هدنلوص و

 كنسهرخ الایداج یمهنس (۱۲۰۲ ) وبشا نامه هلغل وا ترابع ندنتروص قق وا تکرح هلمحول وا

 د ت اا ناکراو تلود لرو اکو ارزو امد یو تلا اا ترور رفع

 تلود نرد بأد یرلتمضح ناخ دیم ادع ناطلس هدن راکدتا عمحت هدیناطاس یار سعلا عولط
 هعطق ر و رت و شکر یت رهوح هنلبو حص حوعرس یکیا هنشاب كن رلرک | راه دا

 هدنسهط وا هش رش هقرخ هل رل هلاکو لم د مد بور دیک توباق یلهسعت سالاو بوقاط ریمدت ودع فیس

 نا اردا ےلست هی رکا رادرس تسوي رفظتسد یبیوبب فی رش یاول

 قاب هدنسهرص اداو اغا ن رهناراب رهش ٌهيربخ ةبعداو هیلغ یایاص وو تاهبش هلپج و نالوا ناباش

 لومأم تقادص و تمدخ قبالهل ود و نیدندنس مدلیا تناما هن نادم نوص كتح بانج ی

 مدالوا قح ۰ ردلویعم هلمج وره تاوبقو در ردلکد نک یمهلخادم كنهدب شاد ها دا مردا

 نطصم ll یرتهتاوح هدا ناروط هدنناب بود ردرتعەو رقم كتاکشو ۳ هل هدنمح

 یالآ تولا قی رش یاول مرکا رادرس هلمجوو ۰ رد یرفدلوا شرو ا:

 ۰ ردشق وا حاردا هنسلاع گان واو حارخا هتسارعم اشایدواد هلیاالاو "



 ۱ ,a هکلرکسع اک قردنلوا تهافسو یر لرو فلکت حرط هدرفسوت

 ٌةسبلاو هب راج عمار نالوا داتعم یعدق هلیسلوا یلاعمبلم قوا تکرح هجرابکبس هوزواهجو

 . لاونمو هرزوا راتسد نانلوا سبلت هرمزور نامه *لردیا كلرتاشاب فسوب هرکوب یی رایضعب ندهیسر
 شما افتکا هلبا ىلس في رش غاصس بوک توباق یلدسعت سام لاو بوقاط حوغرس يکيا ررح

 ا نکشماغل وا لرب راولش هقبطقو راتسد ی والف هدننالآ تداعس یاول ه رهنلک هناوب ندنشدل وا

 ۰ ردرشعاضارتعا راتسرپ مسر ضعب ود یدلیا لرتیرلنوب روهظوت مظعا
 E: E هن وامه نام اشاب , ماتم اق هلبایدنفا مالسالا حس یر کچ وا كنحارخا تداعس یاول

 ۱ ماتم اتقرهلوا قلعتم هه رفس روماو بسانمهلاح و تقوو شلرو اسک اروم * هورف جد هتسکیا هل

 ٠ تارق هدنتسهطوا ضع دورولاب هیلاع باب بولوا رداص نوا طخ هعطقرپ ا ها شاب

 هک عایق یتکر ح هرکصندکدتا تماقا نوکیدب هدنسارعص اشاد واد كنومامه یودرا ۰ ا

 رب رهکبیوک رازاب یککیا نوا كترامو یش نوا كنهرخ الایداج ال وامدقم نوک یکا هرز واداتعم

 مرک ارادرش هر رامهچ تجز هداب ز هدلو ندنعیدغاب رومعب هداب زن هسا نوکلوا بولی راقىجەلو

 7 بلج كرکاسع لردیا رشزاوو دار اه نقره زیرا راوب هما البدح
 . ردشلنا تدوع هباشات د واد هن ندن آ هلا تمه هن ولق

 یودرا ,e هللا تلود لاحر نانلو هدنونامه باکراشاب ماتم اق نوک یسنربا رازاب یمادرف

 E ۰ ردرشعا ارجا یعادومسر هنن رترضح مرک ارادرس بودیک هنویامگ

 ٠ 4 ینکرح هنناج هنردا كتوباه یودرا ب
 یاول عییشت یرترضح ناخ دی ادبع هرزوا هلع تلوذ ی ید باد ید ینوک یلاص یسادرف

 هاشاب دواد قرهلوا راوس هراوهر بسا ندن آو هنسهلکسا بوبا ارح هللانویامه هک نوصا فی رش

 ٠ رايدنفا فارشالابیقن و نيمرح نی ردصو مالالا داتععر و فی رشت هب قصآ غات وا هلرب تعرع

 -گ  یودرا هرکص ندنسارجا ہداتعم ےسارع بورویپ فیطلت نی ردرکا رادرس هدلاح یرلقدل وا مضاح
 نالوا شلروی بیترت ندیفصا فرط هدارواو عییشت كلدهلح مانیلریحنا كرالب ریدتا تکرح نوبام

 ٠ ابص بسا نالپروب هدیشک ندنوامه فرط ریهررفظ مرکآ رادرس هدنبیقع یعیدلروپ لوانت عطا

 دز دم ادب وشک هنناج هن رداهبا كیدررفظفی رش یاول توما رفسمزع قرلوا راوس هراتفر
 _ِ ر ا بولوا راوس هن راتو ام دکل دن ندنآ و هیراصنا بواوا ید یراترضح

 ا >ودشعا تدوع دن رتوامه یارم اردا اشاغ ورس نواه نفس نالوا شاروب

 ۳ راس I و تاک لولانا دص و

 2 ۱ ۰ ردشفوب هدقلوا قحا هدهلحرم یکیدشتب هنوامش یودزا ی ردي
 . رب رګ ندتفرط رلقاح وا هدنناب یه وارب رحت یدچکندرس ندنراقاج وا رادحس و هاپس هحدقا

 چ
 روم ی یدب وا نامر وام رعس هل اور رک ید د رس دن آنتی رف یارجا : ا امرف یسلناباتش هنوبامهرفس هلباکتسا ورب رک زد



 ك

 E 1 د واد تام قر 94 لوا E را اھ یر ہما لاتسا هعفدجاقرب هلکءهزمس وک و تروص

 نالوا هدنتبعم هددشا شلتا تعلخ یاتنک | هدیلامردص روضح داعم ر توز وک یالا هار

 ضع كتهو سفن لتقو م رج ییارتفرفاو هدنسیلاوحو هیهاتوک كددیحدبا حارخاو رب رګ یتارفن
 ندنرافرط باوئو تاضق ًابقاعتم نیم یتفیدلوا شا راستجا هبازسان تاکرح یک لام بصغو

 4 یللازویکی كتارف یکدتا ضع ودزویشپ هتشب ندنعیدنل وا دقت. رار طح و ض ع هب لامناود :

 تربع ا ر هلا لو نکیل ہد: هلح رم ریمکچ نواه یودرا دا وغل وا قق یتیدل وا غلاب

 | ۰ ردشلیسوک
 ندفرطر بول وا تادرب دیعم و ردتقم E طدرو طہص و مدعم و روبع تا اشا فسو

 یهوصحخره و ت هرک اسع قوس هلا هیسایس تروص دنا را ید ندفرطر و هبفطلا هلماعم یارحا

 ندرکسع یامفس نکیا راقبح ندنداعس رد نوامه یودرا هلن رفس یکیا ا كردا ٹیور سەنلاب 2

 ولرد والم تلا ضرعت اکوب ا ا تا حرجو برمض اا دو یراکدلک تسار یراهجت
 راعلزسزوش وا هلوشو هاد ع ها کو تولوا مولعم لو ها را صا اا اک
 4به ردا جد ناو شاراقیج هنسارع اشاب دواد هل راقوو ضع نوام# یودرا اردک دعوق و

 1 ضعب هلیبسح یساوا برشم لوجو یتو یکلیدتبم كمرکا رادرس قحا «ردشلدیا لاصیا
 نالوا صوصخم هن رش عانس و یرافدنص هن زخ ندنکیدلبا تکرح ندفلوا لا هب رفس
 یراربکراب و هب رع ارک ردقن هدراذکسا و هده ا اما داهرف یاب یحاتسب نیغلاق هداشاب دواد رپ وط

 نوامش یودراو نک هنل وا لاسرا ه ك نوک یکی هلبا ا حوک بودا عج ًاربقو ارح هساا را و

 ۰ ردخمکج رادجز و ترسع یلک بولو تاناویحو هع هدهار لالخ لد هحل وا لصا و ه هن ردا

 مظع رما لصف رف سو كنجو ینفیدلوا كعد هن كا قوس ودرا اشاپ فسوب نامزوا هتشيا
 تع هندناح هن ردا هتس ده دسلا لاح هنو شمالشاب دعمالک | ینکودیا ط وذم هاب سا رده و

 . ردشهکج تجز قوح لدهیشلیراو هه ردا هیلع 9 ۰ رده"

 هن ردا ندنعیدنل | هراس رابخا قحهلوا دیدج قوش بج وم ا ندفارطا هدهلح مره طقف

 یاول س ۰ ردعلدنا ناسا تکا ها تووص روپ نر و تا
 ول هس ور رفت رب هلا تاربرح ندنفر 1۳ اشا  قطصم یعوبشاب قحوعوص نوک ياو جارحا نیش

 كن شاپ قیطصم تواکح یردارب كناما دللا دبع یاب تسوق ینا ا قجوعوص و ولعرق رف ر و

 ا تیام زج هدنس هعلق وجا هروک هنغددنل وا راب یا و هدافتسا ندر رعل هل ران دول و ندن رار :

 دعاي نوا نالوا دوج وم هدنګاو یعیدل وا شم 2 ردتا طرص توردنوک مدآ هلا راشم هال وا ول دیس وزا £ 2

 لقت هب هبانا را وط ريغ ص هعطق ىتلا رکید بوت )وا كر هدنا هلغل وا رب مک یسدعطق ترد ا

 یراقدنل وب هدعل وا لاله و فلت فردی نداب و و 2 بول وا وعسه ردق كج وا نوا و یعیدنل وا

 ۱ )و لافت هلب رو ظ كت رسم رخو ییوک تداعس یاول جارحا هدقدنل وا راسا و

 لاتا نانل وا لاسرا هنسودنک ال ورم اشا طصع غویشاب و ۰ لک هنتیتحس كندعق ووپ



 e 1 r e سی ید تک تک 0

 ا ار ها هزار اار الال یمدنش :یکیا زوکیا وبنا هک وزوا یررما
  یدراردا تینماورتس هلا لادنام بويعا عض و دیلک هنسوبق هسیک دیک هرات وب هکر ید یدنفایشاه

 . هّس هللا ماکتسا یني راوبق سکره ندنفیدلوا ادب قراس هددعلق نورد نوک یکیدلکر کسعوب

 ا شلوا دراو هانا دلا رکسع هدیزک رفت زویشب ځد هدازدلاخ لنوسهرک داناو ۰ یدلیا تردایم

 هلا تخورف يراه ساو هستلا ندا رورم یآرب ندنرلکد-هدنا شعت هلا تانییعت نالی ر و هددسیا

 , ندنراقدلوا نازرا هلا هفاخاتبرب رب نیغلوا عطقنم دشدمآ ًارحو ًارب هلیبسح اتش تدش بولاق نایرع

 . بویلوا تمواقهو تکرح لاح هدهنسک هسیارولوا كجهدا روهظ نع*درک | یلاعت هللاذاعم هدلاحوب
 لاح هدافآ هلب رغا نقي راشاب نطصم ظفاحو غوبشاب یتغجهلوا ادعا "یدایا راتفرک هناا دحرس

 ۰راشعا لاسرا هتداعسرد هلرضحمو ضع ًاباک را هبهنیفسرپ یی یدنفا مشاه رک ذلافلاس هدننک

 قرهلوا روبم هندوع هلروېظ اوه فلاح نکیشعا برقت هزاغو هلا راک زور دعاسم یدنفا ماه

 ۴۱۳۲۲ ا ا اع هدف هرکص ند زا ونا تم ساره یارجا یبیلاها هدکد ریک هننایل یرصاما

 لشو یراهبرع هدهسیدنلوا لقن هب هعلق هلفلوا شاردنوک هلکو بوطرفاو هارو یتبم هنعوقو رفس
 تمرح هنسهعدق ٌهعلقر نیتم هلب و كن هیلع تلودو تجرم هزلاح هلوسرو هلل ندنفیدل وا توراب و

 ااا لا صرع الا ر رخ نوا كلردر تورا و لشو یاودا ةع ردا
 م یودرا هدنکیدلک هتداعسرد بولآ جد یلاعع وب یدنفا مشاه هل رتا زای وند رویب

 ا یلغاشم كنهیلع تلودو ندنفیدنلوب شقبک شعب یسهفاک كنهدوجوم تاممو شمتبچ
 یدنفا مشاه یرورض هلفلوا ریخت و قوع راجود ود نب راب نوکو یشیا هانا ندنکیدلیا دیارت

 هدا یدحرس هیانا ۰ ردشغلوا طابتتسا ندننارب رص یدنک یغیدلوا شلیا فقوت هدنداعسرد جد

 هتشب ندنفیدل وا راکرد جاستحا هکعا بلج ندجراخ یتامزاول ٌهفاک بویمهنلوا سابق هراس لاحت

 رحم لاونمرب هرکو نکیا راوشد شعت ًاتاذ ندنکیدلک هنلوا كلرادت هلا هنهادم یاب هلس هايکو هاک

 ۰ ردشل وا فعاضتم تب وعص هدهرادا ما ندنکیدلیا کت سوفن كرەلک اهن لح هلینیعم عوبشاب

 لاسراو ببئرت ندهیانا ندنغیدل وا لیلق یرهب رکسع هو هدنناح نامط ځد راولهیسور هدانئاوب
 هراشاق اروي یرک اسع هیسور نانلو هدنامط هدکدلبا رورم یی رهن نابوق یرلقارب هتج نانلوا

  راشعا فالتا ینیزارب بوشش هبمالسا رک اسع نکیاردا رارفو راذک هنفرط هعلقیی قرهلوا راوس

 موج دحات وقر ندهرکص نعد هک داش هد هسا راشقیک ردق :a وجا هل رط لواج ارخومو

 هدتماقا هدهبانا زیا و زسهریخذ هل و ندنشیدلوا دوجوم تمواتم بابسا هسیارولوا كجهدا

 یلام كنوب كنوش بوق بوقاب ورپدهنوا اشاب طصم غوبشاب و ندنفیدل وا راکرد هکلهتو رطخ

 . ندقدلوا یشرپ قجهلآ هسیا هدناتسسکرج بولوا فولآم هکعنا رادتقاو راسو بسک هلبا ذخا

 13 ندارو یتیم هنغیدنلوپ ندلاح همزالكعا یعس هن ولق بلح كلئابق كرهر و اباده و ااطع اياد هقشب

 9 قيا نییعت و صد اشا 0 ًارخوم ۰ ردشغا ثبثت هنباپسا قعریص ید
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 ندنتلا ا , هلو اشا قطصم هل سلوا ش ها تع زع هان را و هلباهیاک رک اسع

 ۰ ردو صالخ

 ِ ناب وق كن رقارب هتح الا هج ور یی رفظم هانا نالوا ا رادم هاشا فس و هتشاا

 . ريدا زجاع ندشيعت هددیان جد زانا بولوا ت ترابع نر فیفخرب

 وله هکردوب ید یر ندهراس رابخا نالوا طاسان ا ثعاب هباّشاب .فسو ن کیا ردیک هب هن ردا هن

 رکا هدهسا شا السا و طبص یتفرط هو شرا تح بودا م هب هیمالسا دودح فرط فرط

 ۰ هلبرلعا تدوع و رارف ار رای لردا تمواقم نیظفسم رکاسع هللا یراب تیانعو نوعهدرالح

 ال اروم دنا ص هنردا 0 لاسرا هنوبامه یودرایردب راهلکو رارپسا نانلآ هد رهکرععوب

 سا ترسم رخ رر هدهلح مره كده وا

 ندهنا وو ه هناي و ندلوبناتسا هډ رات وک یعندلوا نودا فا صا و د وع نادا یسچلیا هی

 یره جو قاروا نالواهدنرادب هلبا ذخا ندنفرط یسیلاو یلیا مور یرایشاسب نالک بودیک هلوبناتسا
  هدنسهرص ثداوح نالوا ررح بسانم هلاحو تقو هدقارواو بولوا شمل وا لاسرا هتداعسرد

 یرلهجرت هلم جو هصالخ هلغلوا روطسم یتیفیک یراتدوع و اس وام هدنف رط دارغلب دل را ول هک

 ار هدفرطوب هدنناریرحت نالوا هنلیکو شاب هچک كنيچليا موقرم : هکهلیوش ۰ رونلوا جرد هلو

 رارما 4 یلیا مور ندیلوطانا هب رکتسع فئاوط یلیخرب بونلوا ثبشت هه وق تاکرادت و

 هردوّمشا ردایمم نافس یلیخرب هرزوا كلردنوک هزکد هرقو ۰ ردهدقهوا رایستو قوس هدودحو
 هفوخو مه و ندنفیدءهلوا قفوم اشا دم یلسودآ نالوا ر ۳ ا دو یرصتم

 هدنفصت كن روج كدنو و رارف بوریک هتفای كنرف كرد شارب ییغیو یتلاتص بولوا عبات

 هلیبسح یتعاصم نکیا ندینادا لصا نع موق یاشاب ۰ ردلوقنم ودشلئا رارق هدنرلتسم ایجالادنالوا
 هدکدتسیا رکسع نوجا موجه دنرزوا هیسور ناخ نالوا نک اس هدقاحوو ۰ ردشلوا لئان هغلاشاب

 هسیارایا بلط هناعا هنوک هن هبلاراشم ناخ بورپو رکسع ردق كيب یمرکی هنسودنک اشاب ىلع نیهاش

 لاصحشسا تصخر هلا لاح ناب هب هيلع تلود ید ن ۰ ردشغلت را یسهدو و نادغب هکمر خش

 شاردوک 4 یعلیا موق ندنفرط شابو ر رح ود مع هرزوا یمتتج هلو نامه ندمغيدل وا شّعا

 قجفلوا ر هن یبس ههلن ردرتاوتم یتیفک دارغلب ۰ ردلوالاک هن رلشنا هدفرط و هدب وتکم نالوا

 هدنارپرح نالوا شازاب هنلیکو شاب هک ندشرکبو شغل وا ربطست ود راردهرزوا تشهد یسهلج ود

 ردقوب رکسع ردق نانلوا نظ هدنجما قالفا هدلاح يکدعت ردهدقهلوا كرادت اخذ ولتیلک هدقرطو

 یاس تا سا نالوا روماع هاتف رفت راد رو ی
 ثکب بولوا ردق زویشب كی یکیا یرکسع مالسا لها هدنحا یتکلع قالفا هلملاب هقشب ندرکسع

 لها طقف,۰ روشلوا نم هرزوا قلوا روش كم یا جد تارش ل دفولع ییدخا عجب

 نالوا هدنلحاوس هنوط یتح ۰ ردهدقلوا بارخ هیلکلاب قالفا تکلع ندندشدمآ عطقال كمالسا
 عج ده یگاسیا كنهتسارک نالک مزال نوجساشنا یرب وک هدرلنوکو ۰ ردشعتا رارف یژنکا كناباعر
 هتک رج هنابدا یب یرکسع واناقع نالوا هدقالفا ۰ ردشملوا رداص نامرف هدنننض یس والاسراو

 نر
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 هدنرهعزانم نالوا عفاو هرادوانرا تح ۰ ردراو یلاغعحا داسف ےظع هلکعا ماق هتاعزانم هلرر و

 نالک هب ودنک ندنفرط اشأب نادوبق نالوا یسیماح كکب ۰ ردشلوا حورح یثک جاقرب ندنفرط

 تودا ندصق موحش هدارغلب هدلل فوج یرکسع هی ۰ ردشعا لابتتسا هلا یالآ ےظع یآ 4

 یرلقدلوا فرصنم ًارساخو انا ندنرلکدمهدا عضو هجثوخرب یتیرابرپوک هنرزوا هنوط رهن قنا
 ۰ ردشع و ررح ود ردحردنم هدنارب رحم ندارومظ ندنفرط یدآ نالوا هد كکي

 ځد نوک یتیدنل وا تلصاوم هنتسارص هنردا قرنلا ثداوح هنوکررب هدهلح مره لصاملا

 ناوید دورولاب هواه یودرا یرکاسع هچ رقتیدب یللا ندنفرط یردناسکلع یسهدموب و نادفب

 زسنارف یرفن رب یمرکیو ولهجم یرفن لا زوتوا هدنرلقدنل وا قاطنتسا هلیسهطسا و یناجرت نویامه
 نالی رب و ندنفرط یلود همت و نیرقدلوا شرک هنتمدخ یروطاربعا ابنالآ مدقم هنس شب بولوا
 .  نیردلیا رارف هنایمالسا فرط قرهلوا هشاضم راپود بویمهدنا هرادا نی رودنک هبا رلدیهام

 یسیلاها رلدبصق هدهار لالخ یرلترجا بولیرو قلجرخ شورغ رشیکیا هن رب ره هلب را رب رقت
 هتداعسرد ۰ ردراشغلوا لاسرا هتداعسرد هلا ره ع ناتلوا راصلسا هرزوا كلرب و ندنفرط

 E قوا .مادقتسا یمادعامو لاس راو ملست هتسیچلیا هسنارف رتلوا زسنارف هدنرا دورو
 ۰ ردش وا لاحدا ه هاسرت

 هتسو هعفد یکیا رب کر ره جد كناشاب رکب یلزومیغا یسیلاو هنسو ًابقاعتم

 رکاسع قوس هراورجا ی رادقم تعاس یرکی و راما هناح وشراق ندهواص رهن ینی راروالد
 ی رل هقنلب یرلکدلک تسارو رامرات ییادعا هدرا له را نالک هعوق و هدلح جاقر و راعش رفظ

 یرللو وا یاد هلا هتسو و ن رلکدلیا ذخا رسا للیخر كردنا راتلاب قارحا یراشوراوو "

 كرللو هذه ةلاخا هللا لاصتماو بید 9 یتساناعر برص نالوا شعا نایصع و نالعا هلا دن و دس

 ۰ ردشعا راعشاو اهنا نفیدنلوا لاصصسا یتینما

 رععا تدوع ًامزهنم هدنرکدتا موحح ۵هردنعت هدنفع یرلکدتا لم حفر لول هچم هعشب ندنو

 یرادقم تعاس یدو بودا موجه هنرزوا هموقرم ٌةعلق ولهم ردق تك ترد رارکت نکیآ

 . یرارکسع زواج ندزویشب *لزول هم بوتلوا مادقا هی راح هلبا كنفتو پوط ندنیفرط هلصافالب
 ا سس ا یر و روا یو هند وع ازم هرکص ندهدلوا فلت
 ۰ ردرشعا رارف هللا ككرت هدنادیم بویمهلو نادیم هفمریدلاق ید نی رهشال كن رالوتقم

 رای وک هعصا و راقاق نوجا قعای رج رلول هچ هنرزوا ءواص رېن عقاو هدنسوشراق دارغلب و
 رک اسع نانلوا قوس ندنفرط اشاپ یدبع یسیلاو دارفلپ هدن راکدروک رکسع وطنا هفرطورپ ا

 زواج ند بولوا دتم ه راح یرادقم تعاس ترد هل رلعا هن رزوا راول هڪ هیمالسا

 رول هی هلفلوا نازو هنایمالسا فرط ترصنو زوف مسن هرکص ندقدل وا فلت یرکاسع هپ

 قرع هلبا اعلا هرهن نب راودنک كرهیمهردشتب یردق زویچوا قحنا بولوا روب هه رقپق تعجر
 هدارغلب هللا طبض یرلپ وط كوي هعطقرب و یرلقناق لوب هعطق زکس نالوا ریبعت ماچو شاوا
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 بوط یهدنسهعلق دارغلب ندنفیدلوا ولم هلیسهتسارک شر وک راماح نالوا رد ۰ ردشلروتک

 كناغآ قاسم نف رازق موج م حد دول روک نیو شش وا اد فرض نو
 . زدشل رب ورخ ندنفرط یابرا یتيدلوا ندنلاثما بوط نکود یرلهطآ لزق بولوا یسهدرک داحا

 تو هری وه هد را داود REE دا را را ۰

 ۰ ردشلوا طاسنا

 مانع ذخا ًاضمب هلبا موجه هننرزاغوب یراغاطراحم هیلع تلود رکاسع هدنلولح راه مسوم
 هدنعقوم قالفا راد هن رقدمهصاب قابا هنغارپ وط قالفا هسا رولهج بودا تدوع كردآ

 یردی جد ندنرفرط كب ققابروام یسهدو و قالفا هلا اشاپ مهاربا ر زو یلەدنراد ناشلو

 هلذرص یتییرادتقا ةیامرس كقالفا تلاباو یتیراو هلجلاپ كب ینایروام هکنوج یدارونل آ هراس رابخا

 هبرهش شورغ ردقوش همالسا رک اسع هدقالفاو یرهلوا غوبشاب هرک اسع هدب زک یکیدربدکرب هنشاب

 ندفارطا قرهلوو عویش شداوح شهلا مان لام ردقوش هلا هبلغ هول هچم و شهارویلیر و شاعم
 لا ندکعا ترا کلام هک بوک ترف هنشودرا هکدنک هللا دراو دع ولط رک ولتنک

 نوکره ندنناح قالقا وریندیلهدیا تک رح ندا اشا دواد نوبامه یودرا ا هنعدل وا

 ۰ ردشلک هوا دراو ترسم رخ هلهجورپ

 نادغب اشاب لیععسا یلظفاحم یزوا قیاس هنن رب هلکعا تافو اشاب رکب یغوبشاب نلدغب هدلالخ و

 . ردششوا بصن یغوبشاب

 باب رخ ومو یابروج قلارار بولوا ندنتارفن یری مکی لصالایف اشاب رکب هيلا راشم موحم
 او نریم هرکصندقدل وا یساغا یرهکب ءلردبا بتارع عطق قیرطلا بسح و رضح هدیفصآ
 ۰ ردشعا تافو هدلح مان ریلب ندن رلاصف نادغب هرک و تولوا رزو

 ندنکیدلکح رتتشم مظع هدرلوو ییالوط ندنناصقن كنهیلقن تا ودا و باپسا ح ورشم لاونهرب

 ردص 3 تاریصقتو قحا بولک مزال قوا تماقا هدایز ندنوک شبنوا هدنسا رهص هنردا

 ل2 یو را كنغيدنل وا تلصاوم ه هنردا هلغل وا دانساو ورع هنتواخر كندنفا هللادبع یلاع

 هباقآ تور ناول نالوا یئابشواح قلادضکو نوا بس یا و یسودزا هو و
 نسح قبسا رادرفد یصنم لوا ٌةچمانزورو هبیدنفا یضیف دیس قبسا باتکلا سر قلیشابشواچ و

 هدیدم تدم هدعب بولوا هدرورپ هدنوبامه نوردنا لصالاق اغا جور نایلس ۰ ردشفلق هیج وت

aهدد روما شعا تقبس یسهب رګ هراکزورو شغلوا مادا هدهراس تامدخو  

 ET رال قا تردا ر ا 2

 ۰ ردح رصد هدنګ رات یرونا یتیدل وا قفوم

 حارخا ندهرهام ٌدناسرت هرزوا قلوا تع نع یاشکنابداب هزکدءهرق ید نوبامه یاتود هدانناو

 ٠ رونل وا e هنلبصفت یا جورب ا نخوا در

 E SE RE SPE را یر ی ی هرم یکم ین شا قیاس سا شیمی و



 f 4. مس

 ۱ هک نوبامه یانو د جورخ وب
 اغا نجرلا دبع جاحلا نالوا شلروب نببعت غوبشاب ندنفرط اشاب نادوبف هداتش مایا رخا وا

 ماطر هدرال حح ضعب ید هد کد قآ ۰ یدک وا حارخا نومه یاعود ماطر هزکدهرق هلسادنام وق

 هرزوا قاراتیج هزکددهرف هلا اشاب نسح یزاغ ایرد نادویف جد اعود كوي لصا هتشب ندرانو و
 یک دم رکی كنسهرخ الا یداج یس هنس (۲۰۲) وبشا هرز وا هناسرت مردف سر بول وا دم 7

 مالسالا حس یا و را لا یا د ناخ ی ا د دد وع ا تفو نالوا :راتخا :یوک

 هدهج) هل وط داتعمر هرکص ندقدروم اسکا روس بوث رر هاشا نادویف و اشا ماتم" اق و یدتفا

 ید نوامش یاغ ود هدل رلخ و ۰ یدنل وا سابلا راتعلخ هراذاک مزال هر تع نع هتفاہض نانل وا راصحا

 : زادنارکل هدنهاکشاب هرد لوس بودا راذگ ندنک وا یکشوک لات را بوط هلر تکرح ندهناسرت

 اراک كوب هل وب هزکدهرق هسیا هدوم و بولوا تو ردق یا رب همضح زور قجا ۰ یدلوا

 عقاولاقو ۰ ردشلرپ و رارق هنفقوت كنا ود هداروا تدمر ندنفیدل وا راکرد د هدنسلراتح

 تباث یعیدنل وا تباصا هدنصوصخ یقییقوت كناع ود هلکعا ارحا یتماکحا رلهنتروف دیدش كب هدانئا وب

 2 دسر

 یتعنع هدوصتم بوص قترا كنوام* یاع ود ردرضح زور کیک ی یجرکب هلدرف تحو

 اهدزارب هلغلوا برع یوقو كرادنتروف ضعب ید هدرنوک و هجرکآ بولوا روما یایلوا دوصتم
 ار لوطا نوعا یصالسا كعرف هدهسبا شغل وا هدافا ندنفرط اشاب نادوبق یس وا فقوت

IEهزک دهرق كن وام یاع ود هرز وا قه وا حارخا و لقت هلع تسانم ر بول وا اھم  

 ۱ نالوا ردا ص توی وا عاعسا یرادتعا كناشا نادوبق هدیاب و قثرا ندنراةدل وا بور هنح ورخ

 2۱ یورک کا عو شل راقبح هزکدهرق نوا یاع ود هدروکذء مو هوم ےس "هدارا

 صا هاشاب نادوبف یچارحا ام لح تاک رالاب هبة ریاس القس و هت زا هریفس نوامش یاع ود

 ۰ ردشلروب هیات و

 هادی هدیورغ تفو نکیا هرزوا ی E یللا قرق ندزاغو زونه نوام* یاعن ود قا

 هلل ا بعت رازه بول وا روبح هند وع هاوخانو هاوخ هلکعا روهظ هنتر وف ددشرب یاعت

 ۱ هدقدنل وا همالق و تول وا زادنا 5 هدنهاک شی هرد لوب هلا لوخد ورجا ندزافو ہد رلطم

 شلوا شالت بجوم نیفلوا مولعمان و دوجومان رانویلاق هعطق ج وا هلا لاص ریبک نانلوا اشنا ًاددح

 قیقحت یغنبدل وا قرغ یسهشاطرنکا هلیسعتود هیمرق هدلح بيرق هزاغو هدنلحاس یلوطانا كلاصو

 نالو هدنما لاص ناه بوتلوا رشت کا هلکعا دورو یربخ یتمالس كرانویلاق هدهسیا شغل وا

 الراسخ نا عوقو ها ودا و تال 1 هداع ود و نیبعت رامدآ دنحا رخا تارا س تام 6 و راد وط

 9 و شاد ا اورا هزکد هرف نواه یاغ ود هن هرکسعذدفقوت نوک حجاقر نوک
4 a م 
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 E N بس

 راظت | ها وه قفا وم دلدوع 4 هرد دوم را ۳ ها رف وح ردا هنت رود ا نیکوشک داوه سس

 تعرع هدوصت بوص هلا سودول ندا روهظ ینوک یجندرد نوا كفش نابعش تیاهنو شفلوا
 ۱ ۱ ۱ ٠ ردشلت هنل وا

 سذو و کک دا ا هلا نوبل دعطو 3 ا نابع ع وبشاب نادوبق یگ

 ۰ ردشملر و هننیعم یدرابک هعطق ىد ىلا نالوا تتر هنسهظفاحت کد قآ ندنرافاح وا

 ھاط ر هیات یاد قر هنل واه رادا هلت روص قلقاح وا ورند4ت وا سلنا رط و سل و وب رار > رک 4

 ندن ربا هل رابح | و ید هدودل وا ۱ لح تالکب رلکد تول وا یرلاو و رفد كندهاعو نیطبا م

 a لوب لیکو ررب هدلحا وس یک ریمزا و لو وی اتسا ندنفر ط قاح وا ره و یدرونل وا نییعل و تبع یر
 ج

 هناطبارص جد یہ رع ندا الا هننراودنک و روا رب رخ هلردا داش قیرقا رد صوص# ها ول

 توس هلعض و هشرهنیفس نامه هدکدتا عاقحا رب تال هدف رب ما هلتروصو ىدا رازعرب و

 نود لکل ا ا یدا رارب ردنوک هرافاح وا یرقدل وا

 یرلشاعم راد درس اد و بودا هدن رق اح وا ب ویسا سا راو a نام ا ورا هلا شم و

 یر و رول وا هام لاا نکل هفلناصروق هسیا
 صخر هبرح نالعاو ج لص دتع د لوک و یک یدراراراب ا e ا

e TT TTS 
 ا هد ررر و لارغا ی

 كنه رح نافس قج هلل وا یهگ ندنفرط رلقاح واو هلهج و یعدق ماظن هلغلوا ر هس ماکنه

 ال رهلک فعرص هنغاح وا سەد E ورد كنده ر ر قا تواک مز ىراقاحلا هن واھ یافت ود جد ۳

 0 اڭ ود هدلالخو هلن وا رادنا هنبص و لزعیلا و هیرغوط و ندید

 هدزکدهرق هدرفسو هلهج و یغح هنلوا نا هدرزو ۰ یدیشالق یرلفاح وا سنون هلرازجزکلاب ردتقم

TSو  
 ۱ مهاک هددص هنر ۰,یدبا لیکو نالوا متد

 زکسو قایق هعطق لا نوا ًارظن هنایاور صعب نوامش یاغ ود نانیج هزکدهرق هلبااشاب نادوبق هرکو ب

 هد راز ضعل هد زکد هدنڪګ رات تیدااما ۰ ردت رابع ندرت لوچ وک هعطق دنح هلا نتو رف دعلعد

 حارحا هزکد هرف هلا ا نجح رلادبع نانل وا زاروا هرز وا قلراعبح ۵ 3 قا هرکو و نانلو

 رو و ریعص نواه یاع ود نانلوا جارخ هزکد ٥ رف هلا اشا نادوش ۵ رک و : ادعام ام دیو

 قرح ات وی E | كن وام یاع ود هدشاس روس نکل EC ٠ ا و رگ ود ببر و هب هعطق

 یعبدل وا ی ده دعا ایم كالاح و تف و ا اد اع ود ردق و رک ۳ ۵ رفس ول ندنس هداصم هجران ا

 و د یر رک هر کص ندنو و علاقو نالوا ردق هلع و ندنتیاد دلزمح رات

 وا غلاب هرادتموب هلبا هیلقن نتافس راسو راقباق لوچوک هکرکم رول وا مولعم هلبا هعلاطم



 و تن کره و اشا ناد ویق ا هدنس دعق و رنج
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  9 2 ۰ 1تن و

e ۱ا هلا  eادا 8  

TT TT اه همت I ll نادوق وبشا 
  راشقا قرهلوا قفوم هتمدخ نسح ځد هدرصع هرزوا اا ناب هدشاس دلج بول وا ریعک

 . هدنتدوع هتداعسرد هللا لیصح ینه رب لاوما دفن هتک تی تود 9 دیفصت یی هب رصد

 . نسحو هنغیدل وا هدلاک یسهقاضم كنهن زخ هدلاح یرلیا لاغتشا هننامزاول لاکا كنوامه یا ود

 هدنرادص ماتم تو وا 7 شازق تورا یلیخ نده راس تاهج كرک و ندنراحت رک هسا اشا

 وافقاو هنسانغ و تور هحرد كنسودنک قرهلوا ندنراغارج تا یجداشاب فسو هحوق نانلو

 داشاب نسح هدقدلوا ملأتم هلیسهشیدنا هیلام ىر رطح ناخ دا دع ناطلس

 ۱ هلیاسح و موقم و لارا شم و با راضحاو
 تب TT رود لصافب 0 قرا غلاب به هسیک كي 3

 a اعاد E هنالابخ >> بت و و

 TT و

 ِ 3 2 ۰  ردیدعت راتف و كحهر و ۳ هشروغا تلودو ندو قحهلآ مان ن ۰. ۰ ردبم واعم

 ۴ ۱ كش ر ره بودا دازآ یم رهلوک و 4 راح ها نوجا كنو ۳ ردکذ وا دوخا و لک ندعنفح

 ته .ردیشانعرب كنب رات رطح یلاعت لا هدو مدسلا ردا تد وع هد ولاق عاص و مروهدیک بودا عادو هلا.

 i رکا و و ضغ ندکعا تلخ همنا یزک هلج هعفد وب مرولب شادلو ورنده وا یرس

 | هودنک بویغج وک نوتا ناي ندیدعک هسبا راو قحاق ندل وا هدب ويد هدأ تراس هد زکڪا

 وةر یدبا فلاح !وه هد ودنا تالزستربع ن ا رزرو کا قو مرر و نذا لاحرد

 د " ردقوبنامزو ناما هب هلوقموب نوجما یشاب هاشدابهسیارول وا نایلکد یعرما هل ناب و رذع یکدم روک
 2 نالوا یضار هک ها طورشوب ۰ ردراکرد تاناکم هدایز ندلومأم هراندیا تمدخو تریغ اما
 0 تان بوقلاق هبرح یار ا ا نیم هتکشهدیآ تمدن الا تفادصو نوسلق
 ت زب ۰ ردرشقیک هرکدهرق هلبا هصلاخ تینوبو راشعا مسقو نیم هرزوا قلوا راز هدناع و

 ت ۰ ملاک هنعناق و نواب



 هک ۳ ی ۱

 . هلترافس هبانایسا یدنفا فصاو سو هعقوو هساف یدنفا یمزع هرزوا یغیدنل وا ناي هدالاب

 لاو کا ساق ترا تیرومام:یادا هلتعزع دباف یدفا ور یسا اشک یا رومآام

 یعزوتط كبحر هلا هدکل رب هلا یدنفا شنف رهاط دج نالوا ش علف نبع ریفس ندنفرط ا

 E هنساح یلیا مور مظعا ر ردص هلا نوا" یودرا هدنرکدلیا تلصاوم هئداعسرد نوک 1

 هاط دحو شف وا بص یماشمعاق ییوتکم یدنفا یزع هرزوا قلوا تافاک* ندتخیدنلوب

 یهاشتفالخ ترسص> ناسا هلا دق یسابادھو همان قرهقیح هدحر رخاوا یدنفا ۰ :

 ۳ ردا تدوع دساف تو | یسهماناوح هرکص ندفقوت و ثکم یآ یکا بول وا , لامور ۱ ۴

 یک کا كا و تد وع ندان ناسا هلا ادا دوا: خاک هب یدنفا ا 1

 سد و دعو و هلاص الا یدنفا یرونا هلدمج ی حک رح كنوامه یودرا ن کیا قجهنلوا هرا ۱ هلا :تلاکو

 دوو و را كالا طہضص علاقو تداع سرد ید یدنفا بیدا ا هلا نوام ی یودرا نرو

 ش زاب هرز وا قل وا نبه یتدوع و تا زع تیفیک نامش تورو یغیدل وا ش لدا نعل a سیو

 هدکشا را 0 ۱ رظ) احا هنشدلک كتاطوقو هلا مدت 4 E تاب ییسهمانت رام هعطق رب .یتیدل وا

 ۰ رول وا رو هدر تر 4 یروص راغ روت رگ ردشفلو ۱

 $ € تاعوقون> هرورظ E |یتکر ح هنر E دوو وو هوس ندا نوبایورر

 e قاس لاونمر یسک ۶۱ هح و هن رز وا كنسرفتق نددجگ و ر كنوپابه یودرا 1

  هرکو ۰ یدیشلغارب هب هراشنسا قح هل وا هدناوص و هب ه ردا كنوامه یودرا هدنروشم نانل وا و

 ا تروعم ی سد هر نوجما كنوب د هدنسارعص هنردا
 ا ۰ رد وق ید ی کیا هل راب :عثدوب بودا باطخ هرجوت هب هلج مرکا رادرس هدساحم .

 ید هراس یاباعر هاتسهماط برص نالوا هدنسلاوح شان و هردن ندیدعنول هیت هدنروص یاد

 لوا یلاسعت هلاذاعم نیففل وا سح یغیدلوا هدنراکفا كعا عطف ییرالو هناعا كدارغلب كردبا داسفا

 .رولب هنلوا دادما هلجوت ندنفرط یقاسیا هدردقت یتيداتيص هیمالسا یاهو عاف عفاو هدیلاوح

 یفاساو لارا و لیعاع او ردن و نیتوخ هجر دقت یغیدنل وا تکرح هن رزوا دیگ ءان , هتاظحالموب ٤

 هد ودا موحش هن رزوا اا ولدیسور جد هرک و ندنراقدل وا E زاشسا لصالاف یردعلق

 ود رد بسام هجو هدصوصخ و ۰ زرولیهدنا هناعا لصف هدقدلوا راجود زر ی یرلارو

 رب تكفرط رکید 3 ر فرط یخنقره هدکدلیا | تاوعسا ندسلح راضح هرک جاقر "

 ناف یساغا یراب رج 5 ا هاکرد تیاهت بومه وا ردات هقطڏ هن سک هقیفد a e راکرف

 دف وص هرز وا قوا هناما ی دو رط کیا و قفل و ۳ ی ۳ ارل و (

 ۰ جم .یتیرومآم تالس) و دعو ردق ةد وع كنا یعب ا از كناعوفو + هدکدلیا ا هتداغسرد



 ی e و ۱

 ی ود ر 2 سرب دهن زس ید لود رسا 8 ید ردبسانم ی دک هنناح لا جت ندنرزوا

  .كرکسعرس نالوا هدرخآفرط هسارولیدیک هفرطيتنق كب دجا یراصحهرق یساغارادمس هدقدلر وص

 ۰ هقوصرک ۱۰ ردلعوف هلاحرب رولوا یدتام نوامه یودرا یتوقو تیعج كنسودراو قیفیک و لاح
 E لو توقف یک با ه راس رو را رد رس اعاسا مهسا رود تی

 هه .هلکعد د ا راد AS را ندرک اسع كحدلک هن وام

 1 ها یا اعم جحر ی ۵ هنفرط یقاسیا كنوامش یودرا یسافا یرهکی ندنمراک" تو

 یخ ناناش هلوبقو در ندنفرط یراغا راقاج وا راس رک و ندنفرط یسولقاح وا ودنک ك رک راد کوب

 و كج هلی هنلوا عطف هدسلحمرب تصعوب نیکعا دادتما بسک هراشتسا سالح قردنلوا قوس راهئحابم

 ود نوسل وا یروش دقع ا نيرا هدن وابا هظحالم هج وخر سک رھ وب ۰ ردلکد ندداوع

 2 ۰ ید ماتخ هساح

 وج هدلالخو هکنوج ِِ ندراهنحابم لیخربیحد هدنروشم نمحنا نانلوادقع یسادرف
 . عطق یی رالوب دا رفلب و طبض یسیلاوحو هڭ روزو هللا لالضا ییسایاءر برص ايشا هدرکس

 ES ث یاول هسیا شلنا قةحترفس هنن رزوا وقسو دیګ نامز هنره هدراشاسو ندنکیدلیا

 مرا رادرس هنسودنک هليا بترت ودرا كوي رب هتنای رکسعرس یناج لیعاعماو شقبک هنب رزوا

 هنگ یودرا هنفرط یشاسیا هلهجول وا ید ندنفیدل وا شاک هل رب و لالقتسا هصبک
 ا ا هیفوص یسودرا مرا رادرس هلبطرش كلر و توو هدرهبم قلوا لداعمو "

 . دسياردنا اضتقاو ی اوا موسه و روبع هبادعاراید هلیساشنارسج ندنآ هدب ودیک هنناج مالسالاخق
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 ٠ . زایهش امدقمو یسفلت هناعاو دادما هدالب و عاقب نالوا 0 را رو رفرا عاسداروا

 شعآ دهع ضق ید ول هچک هرک و هددسیا 0 یلاسرا هناناح نابوق هدرا مانالولح كناح یارک

 ناب و KE مزال ی ا ره سد ندر 3 ځد كنا هلتېج یددعت هدقیط و كنعد کک

 یس ردشا هرادا هناطلس یارکتمالس یتیدلوا شمردنوک هنفرط هبانا امدقم هلاکو لاب ندنفرط ینفرط

 تاکرادت لالا ف حنا ۰ یدلبا ققحت ینکرح هنناح هفوص كنوبابه یودرا نیغلوا رک
 دی تغب یدو شغلوا بدترتهنفرط یقاسبا هراس مزاولو راخذ بولوا هت رزوا هیسور هعقاو

 رام ِ ل راخذ نالکم زال هلحرع هلح م هنلو هفوص ندنشدل واشلریورارق هکلدیک هرز وا

 ۰ ردم وا لاسراو نییعت E راذک زاک لاحرد نوا

 لوهلوا لصاو هتسارڪک هنردا ځد نوامش یودرا بول وا ریکر ارو تکرح تعم ررحلاونعرب

 ۲۰۲ ) و توا كنو نیکلک مزال ید كفل یتکرح تقو ندنشدلوا شتا زواج یتوک نوا

 باب را بونلوا بدتر تروشم ساخ یوک یستریا رازاب نالوا یسهغ كنيدرفلابجر یسهنس

 . . تلخرو تماقا تقو هرکص ندکدنا دوعق هدنرب ولرپ ا دید غات وا یروش

 . . رایدلیا رابتخا ینسفلوا تکرح نامش هاب راغ وب بهم یلاحر یعاحوا یریکی هدقدنل وا ع ورش هت

 . فیصتت هدنداعسرد امدقم یراتاممو تاودا كن رقاجوا یجب عو یحوطو یهبج هددتسیا



 7 ی =

 روک ا ے2 تاد ید یوادسر و كارد وک ها تا نا هد سارک یوا را 1

 زونه تام نانلوا بدتر هه رداو شف وا بستر هرزوا كلروتک هب هن ردا ندا هنعاط "

 هنعردغ و 4 عید نوحا لقت كنا نالوا س E يا یک بویمهنل وا حارخا ندنداعسرد 3 ۱

 هداف هدنکرح زسا هلیسلوا شو راکرد ىج هبم هلو لوصو هب ه ردا ردق دآییارب ارظف
  Eرایدد ردظ وح رار وذح هل وک ضعب ید هدناقا تک وللم ۰ ۰

 راذک راک نا رفاحوا هددسبا راکرد یحدیل وا هدافرپ ندتک حح زام عقاولاقو 3

 هرکصذ دقدنل وا تار و راحتسا ه رع هب اشک رادقم ندنسلا وح یعاط و دن ردا و نییعد رارشایم

 قردنلوا تحارتسا نوک ردردرچوا هدنربهلحرم یرازاب راناتو هیلفو تکرح هلبانوامه یودرا .

 تام هدلالخو تود وا تماقا ردق نوک شب نوانوا هروک هنساضتفا جد هدقدلراو هب هّیف وض

 درس بوص نامه ندا لباق لاو اد هدارو ار رس ۷ را
 ردیمراو رودذحر هعشبندن و و باوج یاطعا هذ رااخا قاح وا روک ذمود را و عنام ه هد واتم زق 3

 هددیفوص هسخو ردناب یلاحعقاو نوجا قمالوا بتاعم هدتجاح نیحزعصغ هدقدنلوا با وسا ود

 ردولربخ هلمحوره یهحوت هفرطل وا كنوامه یودرا هلی هس وا نکع ناصقن لاکا هدنماکنه تماقا

 رمش هرکصذدکدتا نارذک رلهثحابم لرد هن رز وا كنو بودا ناسا تک رح ودراود

 ماتخ ههرواشم سلحم هرزوا قفل وا تماقا بانطكف ندنسارص هنردا نوک« ی ا

 نايم رد لید بت هلت ندنتفایل مدع كناشا ىلع نا لیعاساندف ی وع هدسلحو

 یریکی اقاس ندارزو هدن راوح و بد رو ۵ دل اح یتیدشل وا لزع تو وی هل و یدعش هدهسدآ شع وا

 كناشاب ىلع داوا لنوم یهاشداب هج و هسا هدنتح كن تویلوا دن تم نداشاب دوم ی ۳

 روفکتو ۰ یدلوا ریکرارف یصوصخ كلر و تبوقت هنسودرا نامه قرهثلوا رخأت هد ب
 لاضبا هل اکا اا ا هتسود ا لیعاعساو یلاحتسا رمانام* قج دنا والقن ندنغاط
 ۰ ىل نیبعت ی ددعتم نوجآ

 ۱ رس ذاح ديف وص و ین لیامور و هنر هنسهدهع بول وآ بات کلا و  اشاس

 یا تک رح هنناح دارغلد هود و ہود ید كنا دا یطیف نایلس نالوا شلروب هیحوت ِ

 ۰ یدنلوا نامرف

 هلا لوص و هب ودرا ادا لا نادر اتو ناربم رب و ارزو نالوا هقاحلا هن وام یودراو

 ا در ول یا ولو کا الخ و اشاب یدبع دیس ناری ریم ندا تشاسم 4 هلج 1

 قره رو تافتلاو شزاون هنسودنک نغلوا هد دو روا ندکب یفسع یاس هلبقاخ یسوبق

 ۰ یدنلق لاسرا هشناح دارغلب هرکص ندتساقا زور دنح

 كناسا و یکدرد نوا كيحرآ هرکص ندقدنل وا تماقا ردق e نوا هدنسارڪک هن ردا 8 5 ِ

 یکیا هدنسا رک یرازاب راتاو نو شب هدنسا رهص هبلق و تکرح دندن اج تو قو ین ۱



 ۱ a هد حس

 a ا رڪ هبقوص و یک E ی كاسا و یخ ا كنابعش دف قرونل وا تماقا ردو نو

 ی EG لوا تلصا وم

 -.سواوف ندن رلیشاب یوق لا هاکرد نال وا یدهدهو و رد نوک یکیا | هدکدنلک هن رازاب راتات

 . . نففلوا تفایض هلبا محط هسیف عطا اسمو ص هنلاجر ودرا اموع ندفرط اغا دجا هداز
  هسرفوص كر ا هربخذ رادعم ی وزا بولو | لوبق نسخ د هدم کا د تارا یهدخ

 ۰ دا لاعا ییتا ودا روگ : نالک مزال نوا رح یقجەنلوا | هن رز وا هن وط و كعا سرا هناناح

 یسهبر قل روشحس دنلغ وا و نامرف یگ وب هدنتمدخ نوام# یودرا یک كلتا لاصدا دنلح ۱

 ۱ 1 3 ۲ ردشلروب ناسحا

 نادغب : هکه بوش ۰ یدیشلک تاربرګ ندفرطلوا راد هنتراسا كنسهدهوب و نادغب هداننا و هتشیا

 1 طالتخا و تبفلا هلا رول هم هدانا یعیدل وا ىسەدەو و قالقا هرفا و تدم ك یردناسکلع ىسەدەولو

 5 یرام و عمه هن رزوآ یسدیصق شاب نالوا نادعب تمو >> روم كغرکاسع دیک هرک و هلیسل وا شعا

 ماما هس زارا قلرا راب هلرح و یتیدسأ وا نما ندنس ودنخح ەدە راع نالویعوف و هدنماکنه

 عنامالب رول چک ندنعدنل و شعا تافو هدلالخ وب حد اشا ید یعوبشان نادغب اقافتا و ندنکیدقا

 2 لوخد هنس هبصق شاپ هتل الد كناباعر تاصع ماطر نالوا یرلد :ولح و 1 هن | دعر نا محام

 ندلاح یادڪسا هده و و ,es را وطالا برج هد رفس نا وا هلو : رفا | تجار

 ل هنس ه دهمع کكناشاب لع قلاس ردص یرکسع ر یناح لیععت ۱ یروما ع و لا وح لواو

 ا وا ر فل رادرخ یعرکا رادرسو كمرادنوک رکسع يرد و هدسسرما ارظن هنتسلوا

 1 بونادلآ دنلاح رهاظ را کلع دل لردا روصق هد راص وصخ و نکیا ندهمزال كليا تماقا هدشاب

 یربخ یرافدل وا یش شعرک بولک شات مت ام دیک ندنکیدا تیامر هطابتحا و مزح "هدعاق

 بیدا ۰ یدنلوا سبح یرالغواو رم. یسهناخ ند سا تک را هدقدلوا دراو

 و ۰ یدل وا مات یادافا هصالخ كن دنفا

 كنلحا وس هن وط هدقدل وا دراو هن وامه یودرا هدنسا رعص هیلف را تشهد رخو هلا لاح ه ره

 كننابسا یرادیعتو درط ندشاب كنادعا قرهلدنلو هرزوا ,هابلاو تربصب و هنماکشساو تی وقت

  سعرس لیععما هلصوصخ و هناطلاض و ارزو نالو .هدیلاوخ وا نوكأ قفل وا ماقها هنلاصعسا
 ردم و نتوحو شلرد وک تار رک هنسهدهوب و قالقاو هناخ یا کف نانلو و هدنکا قاحو و

 روفیط ندنرایشاب یوبق یلاع هاکردو ۰ ردشلرویپ هدارا هرانلک مزال د یسلوا تناعا هنسیلاوح
 ا نکا نالوا بت رع هنس ودرا لیععا ندشنا مور و یلوطانا هلیمح وت ترازو هر و ك

 كناغا نسج لەن ز نالوا شعا E : یس ترا فر ا رکو و شفلق روماع هنفوس

 - ها یلاوح لوا 2 رکو ر رج ار 5 نیعل وا مولعم یرادتفا ] رکسع لاعاو راسا

 و . ردشه وا هیجو ترازو هدر هنسهدهع هرزوا كعا



 سگ 4۷

 هرز را بقا دادا تب هل لاعا یانامز نال وا یو ۲ تلخ رود ۳
 داود ندنهردغ و یر قجودنل وا تصن هددو و هدنزیامگ ی ودرا قا بولک مزال یصث هدهو ورب

 قایزوام ید وو اا رعد یسمرادا و
 ۰  یدنل وا هلاحا هکب 9

 عقاو هدنفرط قالفا ًاباعتم هددسیا شلوا فسأت *یداب هرزوا حورشم لاونم یسهعقو شاب

 ند فرط یسهدهوو قالفا هرزوا قلوا ندنراث | تی رفظمو ترصن نالی روک هد رله راع نالوا
 . ردشلوا تیظوظحمو قوش بجوم رک اهلانب نیکعا دورو یرارسا هچ* یلبخرب

 ضعب ندنرافرط نیتوخو دارغلب د هدقدنل وا تع نع هنناح هبفوص هلتکرح ندنرازاب راتات

 هالا هراس رابخا ضعب ید ندشناح هنسو و هل وا نوامش یودرا لصاو هدهار یانثا راربسا

 . رد ترمسو قوش ددحت قرەنلوا ذاا ربخ لاف

 دعگ ِِ هلع نانلوا ربع هثلث د ودح هدهنسوو : کرد هلمج وو ی كنتاموق و هنس و

 كی نوا ییافا نیسح یسادضتک هدقدنلوا رابخا هاشاب رکب یسیلاو هنشو یکیدتا دورو یرکاسع

 ا ا يا اا هاج لوا هللا رکسع یرادقم
 نالوا هدننی یدودح هم ود بواک یر ؟کاسع هجا ولتناک هن را وج یس هحل هح ود نالوا ی برق ای

 ردیباط یاریط هدلع جوا و رورم هفرطورپ كردبا اشنا راب رپ وک هلع یکیا هدنرزوا یی وص هوا
 و هباشاب رکب یربخ یرقدلوا شا ترشابم هککود و ذم علق هرکص ندکدتا ثادحا

 ندنارمرم یطفاح هقولاخ و لب و و فرص دفرد هود ین وا ار رد |
 ید نوا كبحر هلغمروب نییعت هاروا هلا رکاسع نالوا بعم دوجوم ید ییاشاب دج اح

 ١ ٠ هراح ردق تعاس زکس هدنراکدتا ترشابم هه راحت هلا لوص و هنسهعلف 99

 هرطنق یرتاسع هک ولت اک هل راد وا روبح هرارف قرهلوا ناشی رب و بولغم ی هرکص

 الل جد یویسلاهیس راشملوا اله و قغ هلرب الا هن وص یتسودنک یعوچرب و راذک ندغیت

 فا وا یابد کم نواو سوال هدعل با دا ای جوا تالیف زکس هل رغا رارف

 ندنو ۰ ردزفلق الا هن وص هنوا ندنفیدل وا تبوعص هلق ځد یرب وط ددع یکيا هرزوا

 بونا وا عضو یرکسع د ظقاص هاك را ادقم هنا هلا ج ید رار نالوا رادهنخر كنهعاق ه رکص

 کد الو شا تیر لا مات هلت دویح OT کک
 . رذشملوا ااو راعشا ندنفرط اشاب رب هرکر

 ادا ی شا هددهعلابیرف قرفارا ا هر
 فورعم هلتماتتساو قدص بول وا یسهدهو و نادغب هدفاس رفس : هک هب وش ا صالختسا و

 كعا ىس هنصالصسا كاب هلا رذح و عنم ندتیعبتآ دنعشد یتسایاعر نادغب كب یکالونام نالوا

 نیغ وا لاسرا هباح لوا قره وا اطعا هارحرخ رادعهرب هنس ودنک و نیبعت TT نادغب هرزوآ

 كنسيلاها نادغب و یراتبعج كناشاب تا 1 رود كن [ د 8 نیا رب هدناوخد هنتکلع نادغب



 و ۸
 دادمآ اه ك راو ۵ لس هم ناخ جد ندقفرطرب و یراتکر ح نالوا د وهشم هزاع ےگ

 دن سو ئ یاب رو یرآ تدالح تاکرح تكتاح 5 9۹ 9 ندا 2

 Ey رار E روشه ا e و تونل وا تیر اه

 رک رارق روج قل وا تفاخا و تدمرب نوا ناصع لڳا هلا راظتا هندورو كتاہ ع

  كنەيناوبد بصان» ضعب و یدر ولاص هراچ ا ا ا ا دان
E8 ده یقه  

 را هن وامه یودرا كناشاب نسح سکرج ر زو ینرصتم یعاصس وب ضا هدلالخو
 2 شرح ES ندیعرکا ® فرط یسالارب یه جد كنسهعلق زوب عا طعف و یوم

 كن دجا یمودخت كناشاب نسح یهداول موحممو دم هوا یودرا اشا نسح هلن وا

 ردشلروب هرح وت یاهس یبا یراق هل ط رش یمهظناحم یسەعلق زوم ضا یناریمریم هت راب هنسهدهع

 1 ۰ كد ت یسدعلق ِ شد قلیشاب ی وط ٍِِِ

 و ۰ e لوا ا ا اد 9 رظتتم لا هنا رم هد و

 أ موجه هنرزوا یسهملق یزوا هعفد جاقر رولهیسور هلهجو یغجهنلوا لیصفت هدالع
 ابا ل ۱ ی او لوس ی دا یاو نومام هیدادما یزوا اشا  علس وبشا

 ا هلتکرح ندنلحم هدنرورع نوکح نوا شب ندعماق هلبا مدآ ردق زو زکس ید
 ۰ ی

 3 با د انا ا 1 a لو ا و لغوا زودقنا نالوا

 ۳ ا وا لصاو را ودرا دسار هک وص ملا هدا و یزاوس
 اغا مهارا یتح ب ول وا رهاظ یرلتلراراب د كنسیکیا هدفرط لوا رایدلرویب لاسرا هنناح

 : a . ردشلنا تقادص رهوج تابثا هلا زارحا جد یتداهش
 دز رطن ی > لضا یدنفا هللادبع ۶ قرن نال ٤ ی و یودرا هلیسهباب یلوطانا

ul 0هل راز ار ھو وا 0  e Eنوا  E1 هدا تسلنعم هلا ا  

 ا .یدنفا قداص 1 ب EL ل وزعع ندنساضف هطاغ دم رب و ِ لاسرا ۳



4 

eویک 4  

 ندالک راکا یدنفا هللا درع نکل ۰ وا احا 4 یدنفا یهو ر ومشم رعاش هرز وا قفل و ِ

 ها رج حج رح دن سودا ن أ راد رس فرط هت هدلاح و ندنفیدل وا تادرب اور ف لضافو را

 لح هلا رب هلماعم وللو تاقتلا و راذتعا یک شا وبعوفو ندنفرط تداعسرد اب وک یلزع کک 9

Hu 
  1یژلخ باب را ار نکیغو یس ده ر سم ی قیش و لرع كنالنم هللا دع هکر د یدنفا تیدا

  ۳یدنل وا بصذ هداز یاش هس را هلا لع هرزوا  یرلت راشآ نیغلوا یر ك رادرس دارم لید ۰

 هدرز هل یم و صرح یدنفا یتسح فسو نالوا لوزعم ندنغلرادژفد دارغلب هعدقا

 كنس هعلق دارغاب هل روص و و یداب هند زا حارخا و 3 هح راخ كن هربحد هلمح و یعجهنل وا ناب ۲

 ز وام» لدو دن روس هب ودنک ندبربم بناح نوجا یج هربحد ادعام ندنشدل وا ىدؤم هنل الثحا 1

 هنساناعر ترص و هنسلاها دارغاب دعش) ندنکیدتا لساکت ید هدص وصخ و تول وا شلر و دن رح

 انا هواه یودرا ندنفرط شات یدبع یظفاح دارغلب یدل وا شتا رایدعت و اظ ہین من

 هدن را وح یهر یدنفا ىلا یتعل هرزوآ قیلص و تولوعو هدنزکس نوا ا نفع وا راعشاو"

 ۰ ردشغل وا نقد

 هیلع ءان ۰ یدبا شاردنوک هتداعسرد رارسا نالوا دراو هنوامه یودرا ندننناح قالفا هعدقا

 فیطلت کو ناسحا ۳ ره وج دطب رب هلا ددا ها زو رد همر ا رادرس ندهناهاش فرط

 كموقرم هام بولاي روب رادصا e طخ هعطقرب هدننعک قد و ذآ هدامجو ا سما یرکاسعو

 ۱ ۱ ۰ ردشل وا لصاو هنوبامش یودرا هدنچوا یجرکی

 . نایصع هدنربناح مارحاو هورزوپ عقاو هدنفارطا دارفلپو یرسج هواروم هلبداسفا كنولهچم
 ها لوا هحدقا اشاب یضبف ناعلس یرکسعرس ی نا هبفوص هدننعض ییدأت تنساناعر ترص ندا

 ۱ كن اد یسیلیخر ندرقارب نالوا تتر هنسودرا مرک ارادرس تونل وا لاسرا

 مارحاو كياو هچفورزو و قي رفت یرلتیعج كتاصع ندا عاقحا هدهچثو رز و یلاعت هللا قیفوت
 لق تاو راد یلک هنناح دارغلب و شک هلماک تبثما هنلو دارغلب قردنل وا ربطت یرافرط

 نتوخو لیعاعما و یزوا ندنکیدمهل ردنوک رکسع ردق ناکا هنلحاوس هنوط نکل ۰ ردشش وا

 هه دم علاقو رفا و هدقرطل وا هلمح و یعح هنا وا نا هدرب ز بولوا یراط فعض هنود كن رافرط

 ردشلت هروچظ
 ها تدوع تقو ی بوازوا تماقا تدم هدنسارعع هیفوص هرزوا ح ورشم لاونم

 a کا رارف راستحا ندهیفوص راع یا اب ندنعید] وا تداع هی نم اط ار ےک ورند هتوا "

 ما کک یرللیا راک و ترح را از زا قدم نوحا لاعشا ی : رز ودنک بن در

 زاو ےلعت لیکن هلا لاعتسا اک زور دحج ید ى هنعددنل وا شرابسو ما ندنقفر ط

 تار ود را ظعاردص هدک دلیا ENS فیلکت هردو ا ردص و اا یرلاغا ی راکدلنا
۲ 

 یمود را یرهکی بودا هداما ییاعط اح هدا تیافک هلنک رادت راناغ زاق و هدا را" ینص وصح تفایض



 ۲۰ راک ءاربا فیل نی زا یر د هل هارو تست هناناسم نالوا ت ةه
 3 هحابط لامعتسا و كنج تایلع یارجاو تردابم هماعط ماعطا هی دصق قلوا هاسو هنن رارارقتتسا و

 هوم ۰ ا ا مارک | ها هی هرتاروآ ناف هدانا دليا تبغر ها كنفتو
 تولوا زاو صرحت رونت زاسمرک هلا هیطع شهاوخ زابهش جاقرب نالوا زاتو كندرون نادیمهلبا ناقلاقو

 یراددع هللا ماعنا عمط و تیعن وریپ هراروزم موش زار نروک یني راکذلیا موجه هرادرس غات وا

 نایب هوا ال وا تصرف تو زود هدو تعلم یار دص رم هدقد] وا تراک تا وج

 ندناباس یارو مظعارزو هدن رلکدتا هجامم هرادرس غات وا كردبا نایصع راپظا هلا فیس لبس

 هلتفرب هلو و تعاطا هدر كته كنهبغاب ةف دتفب هددسيا شما ناج صیلخت هلا وک بیرقترب و رارف

  بج وتسه نوسروط هلیوش هناف ندرکسع لرش واو ند رغا تأرج هن زدعدق تداع یارجا هدنعاها

 ٠ هلا ریدت نسح هسیا لاح هل نکیا ملأتمو ربصم تلود لاحر ندنسهظحالم یرلقج هلوا ررض
 موس یّعح هل وا تماخو بج وم تماقا هدهبف وص قترا هرز وا لاحو قعا ب ولی رب دصاب دف

 ۰ ردشه وا ثبشت هنکرادت چوک نامه

 ییدلبا تساقا هدنسا رعص ردق نوک زوقط قرق هرزوا حورشم هجو نوامه یودرا

 ۰ یدیشمل وا لاغتشا هکلریو تیوقت هبنره نکم هنیرفرط لیععما و قالفاو لاکا یتامزاول ودرا هدناوا
 بسانم یهجوت هفرطه قعا تواک مزال یتکرح نداروا كنوامم یودرا حورشم هحورپ هرک و ۱

 . رارق هتکرح هشناح شدن هلا ارآ قافتا قرهنلوا تروشم سلح دقع هعفد جاقرپ هدننع یکودا

 . هلتکرح ندنسارحص هیفوص ینوک یعنشب نوا كناریزحو یصنکیا یمرکی كف رش ناضمر نیکلرو
 ا شدن بونلوا تر یتروشم موع یتوک یضجوا كنغیدنلوا تلصاوم هنسارع شدن

 سکر چ یسیجهخرج نواه یودراو اشاب یرس ملس یظفاح شین و اشاب یضیف ناس یرکسعرس

 هفرط یعنق هدلاح یرلقدلوا سلحلاب رضاح یرلاغا راقاجواو یلاجر نوامم یودراو اشاب نسح
 دهنقوو یروطاربعا ايالا هکنوچ هدقدنلوا عورش ههثحابم هدنقایس یغجهلوا بسانم كلدیک

 ٠ دفرطه كوا یودرا هدلاح یتیدل وا هدنسوشراق دا  یسودرا بویعنسوک شاب ندف 1

 هربخذ ولساک هددارفلبو هنغدنل وا راببشسا ندرللید نالوا ذخا یکودا رظتنم هنکحهدا ت

 هربخذ هلا راشاق ندفرط اشنا هلیسح قلوا هدند هجک ید یسهش وشراق كنه وط ره 0

 كجا رومظ قلا هدودرا هلا راخذ نادقف هسلدنک هدارفلب یرغوط ًارظن هنغج همهلوا نکم ىلج

 ندنک و دا شمامهلیاب زونه یرب وک نالوا مزال یساشنا هن رزوا هنوطو ندنفیدلوا راکرد لاقحا

 هجوت هفرطلوا نامه ككرهلی رب و رارق هرزوا كلدیک هنناج مالسالا متف ییالوط ندهراس بابساو
 یرالو مالسالاحف تواک تاربرحم نداشاب نسح و و یبناح ندو هدهار یاتثا ات ها

 راحت ردق نود هدمالسالا ع هتشب ندنکح هلیکح تجر هدرورم نح هلغلوا ناتسغاطو كنت

 ثالاوش قرهنلوا تمنع نانع لیوحت هنفرط ندو ندنغیدل وا شعا راعشاو ضرع یتغیدلوا هرخدم

 ۳ هلتلصاوم هلحم مان یسهبن رایزاغ هدنرانک یرهن ناماسوم عقاو هدنراوج ندو ینوک یجتزکس

Ae 



SRیو قاین ی سا  

NE eT ۱ ۱ 
 ردا موجه هش ردا كناغا نافع یهلک نالوا یراغاو ولغ هنس ریرصکی هدقدنلوا تماتا مان 9

 رشادل و هدن راکدنسدا قغاق هن رک وا ید ی نوا هجا هن وامه ہاکی هلېسەن ام دف ولع تلاط

 دم وقف رم ةفاط هکدتا دن و حدن ود كلوا غراف ندشیا رسلو هل و ردیغاح وا تعاطا زاح وا

 تراسج هغلابروز یعاییصاب هلکعا ح ورح ندنرب جاقرب یملاییوم یاغا تح بودا تدش رامظا

 هشرزوا نعشد كدا رابخا هتلود ناکرا یلاح عوقو بولکو رارف ندنرللا بیرقترپ ندنراکدلیا
 نسح سکر چ نامه ندنفیدلوا مولعم یراتجهلیوق هنسامغب نوبامش یودرا كرکسع قجهنلوا قوس

 دطیض یتشاب یریوک نامه هلففلق رومآم هنشاب یریوک یربلکجهک هرزوا قلوا رورم هاردس اشاب
 هدنسیداو رولیروک راج هدنلمو ند یغنق تئاساو نایصع هل وب هدنساننا هلباقم هلیانید نعثدو رادتا 3

 هکر بلو لو هدشو هو هه یرلنلوا باطخ لب جاقرب هل ایا ربا منشتو نسل
 ندنغدلاق یعلجرخ كمر شادلوب هلا رورم یتقو كلزع رهفولع هدکدلبا رابخسا ِ رد بیس

 ییرافدلوا هدنسن ام یودرا هدنسدا و راذتعا ود زغج هل یزمهفولع نددقآ دوجوم هدهنزخ

 هفولع هلتلابروز هل و هلغلوا ریلد ریز ورب ردتقم همالک قوس اشا نسح سکر چ هدنراکدلیا راهشا :
 لا نعد هدنفرظ نوک یکیارب دوقن نالوا هدهنزخ هکیدلاق ۰ ردیلکد بدا نوناق فلاح كقسيا .

 :هتشب ندننیدلوا شفق هيو عضو نوجا زروالد كحمدبا دوجو تانا دةر قجهلوا
 نوک جاقر و باتش هریرحت ندنفرطزعدنفا مظعاردص هللاءاشنا ۰ ردراکشآ یکج هما افو هزکبجاوم
 هنساطعا كن رادفولع ردق هبدتفهر هلارزوس هنامزلم ويد لینک نی هنفج هنل وا بالا زک هفولع هدنف رظ

 شلرد سک یوا داف رولر و دنس هل وک رضع ځد ندنفرط تلود لاجرو كردبا تلافک

 هلداتقو و ندشدن وب لج هتعارساعهاو هلاک لا نود تیر یا
 كنس ودنک ندنغیدنلق قیقحت یکودا یسهطروا یولبرب زوتوا یتیدل وا بوسنم كناغا نامع یبشنم

 ٠ تقو یراتکرحوب كش رکسعو شفلوا نیبعت یماغا یرهکت اغا نیما یمادضتک لوق هشرپ هليل
 هتفر هقر جد یراودنک قرەنلوا فت هنراالقع ضعب یتیدلوا قلخاتسک عونرب زعتای هلاحو

 راقاحوا یسالرد لو هدنراګا كنەطروا روک ذم دعباعف هل رال وا مدان ندنرهیضمان تکرحو

 ۰ ردخفلق لاسرا و نیبعت هنسهظفاحم یکوکر هطروا روک ذم نامه ءان هنغیدنل وا اعمدتسا ندنفرط
 ی ف

 بولیوق هنتګ هطبارو ماظن هقدل وا هبرکسع ةفاط قردنلق فرطرب جد هلاغو هسیالاح هره

 موجو تکرح ندفرط یغنق هددسبا شلوا رکرارق قفلوا موحهو تلوص هن رزوا هچم نامه

 اشاب كلم هدنروضح مرکارادرس هعفد جاقر هدانناو نوجما هرواشم یفجهلوا بسانم قوا

 اشاب نسح رک ذلا فلاس. نانو یرکسعرس یدو هده لا تولوا ترازو ل نی شاد

 فیرش یلتههور یظفاحم نیدوو اشاپ یرس ملسو اشابنسح سکرچ یسیجهخرچ نوبامش یودراو

 راتاذ هددنا هجو هدرولناس ضعب شروک رفسو یراغآ رقاحواو یلاجر ودراو اشابنسح
 یر كمرک | رادرس لا فی رش یاول هدفدنلوا دعع تروشم سلحت هدلاح یرلقدل وا صاح

 كنساروب هدرما لوا ردت صم قفاوم یهس هک ا ا بصن رک ی سوپ و ردیسانم
E 



 دا »۲ زی
 e ۰ او یر ناب رج راهشقانمو هرکاذم یلیخرب هدو نیفلوا ندلاح باسحما ی وا عطق

 ۶ یودرا جد E سن لزوکهت دسارول وا رفظم هجردقت یتیدنلوا لاسراو بصن رکسعرس

 ۳۳۱۱۱ وا یودرا اما تولوا نکعاتللعا تافام قاع هلهح ورهو كلرو تب وقت ندنوامش

 هيلع ءانب ۰ رولوا لکشم لاح هسیا رولوا قجهلوا ضراع روتفو فعض تروصرپ یلاعت هللاذاعم
 ےک رکسعرس طقف بولی روک بسانع قفل وا لاسرا هنقرط وشراق كنهنوط هلبا بص رک ع سسرپ

 هروم كناشاب نسح رک ذلا فلاس یرکسعرس نيدو هکنوچو یدمهنلوا جی رصتو نییعت یتجهلوا

 فاصواو هنسغلوب یلفوقو هدایز ندنراس هنسیلاوح نیدوو هنب راقلرارب نالوا شلک هعوقو هدنناج
 . هدهسیا شلکمزالقفل وا هلاحا هنلاهتسا هدهع كنآ عبطلاب یرکسعرس ٌدیسج بوطخ و ًارظن هنسهزاس
 یاضتقم نکل ۰ یدیشمامدنلوا فیلکت هودنک ةحارص هان هنتک ازت كتحصمو هنتاسج كترومأم

 نيس ندفرطره نامه هلکعا تبغر راهظا بوت آ هبهتروا ییودنک لرد هنزاوم یسودنک یلاح

 ۰ یدنل وا ترشابم عح كنس ودرا هلا سابلا یروک تلرکسعرسولباق هرسارس قرهنلوا بیوصت و

 رلکل هتسخ هن وک ضعب هد ودرا ندنانفعت نالوا لصاح هژرکش) مجاز و اوه ترارح هدلالخوب و

 نواهیودرا یتوک یسنربا .رازاب یحندرد یکی كلاوش نیکلکمزال قغلوا ناکم لقن كردا روهظ
 ۰ ردعع وا لع هتسا رڪ هوسوم عقاو هدنسوشراق تافلق هدنرانک هن وط هدنف رط و كند و هلا

 هتساذح یسدعلق هطا هلب رانک هنوط بودا رورم هوشرات اشاب نسح هیلا راشم رکسعرس هرکصندنوب

 هن رر“ ړلا موجه هنتسهبصق هوشراو هلحم نالوا یراهناخ تارزال كنهجم و تکرح یرغوط

 ندنعیدل وا شلر و رارف هراشنسالا دنص وصخ یسعا تع تع زع هنرفرط شلشو هب داهد هدعب و تک

 كنهنوط باکرالاب هراقیجآ هللا رکسع ردق كب يکيا نوا یراوس و هدای ینوک یصتلا یبرکی كلاوش

 - یظهاحم مالسام ید ندفرط ور تونل وا راما هنس هب رق تافلق عبات هنتکلع قالقا هدتس هعب وشراق

 ۲ زع لاب ندنورب هکت نالوا یسذاخم هوشراو دکت هاتکرح ندمالسالا حق اشا نشم نالوا

 سخت عرس ید اشاب نسح سکرحو شلروب هدارا ورا یا قییضت یادعا نانلو هدهوشربا

 كعا راذک هفرط وشراق یه وط جد وا هداصفا نبح تول وا رومأم هرزوا تعا هناعا و دادما هناشاب

 ٤ ۰ ردشلردنوک هننناح مالسالا مث هلا 1 یرادعم e ید هرزوا

 یچهنسودنک هللا لاکا یتتامزاول كنسودرا هدکدتا روم هفرط وشراق اشا نسح رکسعرس

 زونه هلا ترشابم هه راح لردا تکرح یرغوط وراقوب حورمشم هجورپ هرکصندکدریو نزود
 مدقا ندنلیصفت تن قحا ۰. ردشعا ربخس و مت یهناخجرازال ندهعشی اشاب نسح سکر چ

 ۰ رول وا تو هنناس . قاص وا و لاوحا ضع "الاجا كلحا وسوا

 هک یناصواو E ماش ار

 3 . هدنلحاس هن وط هدهفاسیرادقم تعاسمراب هدقدنل وا هحوتیرغوط هدارغلب ندندو هلا هل وطرپ
> AS rl 



 ۰ ردهیسج دی رفرب هاکتراح و عبات هقالفا هکردراو یسهب رق تالق هدشناح لوص كنهنوطو

 دبصق مان مالسالا مت هدنفرط غاص هدنلحاس لر وک ذم رهن هن هدوراقوب تعاس یمرکب ندنآ

ONجوا هددعلق حراخ و یماج را و عماحرب هلا هعلقرب یرادتم عارد زوشلا 2 رادام اراد  

 كنارعص زودر رولآ ودرا جاقرب بولوا ارالد ٌهبصقر لماش یهدیدع ر زلف روت

Eرددنمان كن رتمضح لوا دوم ناطلس یراخ رات كنسدعهچ و عماح ردعقا و  . 

 وبثا بول وا یس رق 5 ترابع ندنژهناخاباعر ردق یللازو هدنفرط وشراق تارا

 یهنوط رهن هلا راشاق رونلوا ریبعت قیجا یزنکا كمالسا رکاسع نالوا هدمالس الا حق هدن وامه رفس

 ۰ ردرشعا روبع نداروا

 یترهش هکر دعقا و یسهعلق رد سا هدنطس و كنه وط هدک د] دیک یض وط وراقو تعاس ج وا ندنو

 كنهنوط ندنتافاضم كلا بولوا ندهیاقاخ هروهشم عالق نالوا یتفتسم ندلیصفتو فیرعت هلیبسح

 ۰ ردراو قجهبصق لوجوک رب رونل وا ریبعت سناش هدشناح غاص

 دلدهناح رکید ندیناحرب هدنسهتروا كن هنوط هدلحم بیرو هنفصذ تاداراسالا جت هلا هروک ذم عل

 راچود هاضق ًاضعبو راتفرک هتجز هدرورم نیح راقباق بولوا عقاو رام راجا یدنکو د ییادخ
 ۰ ردشلوا روهشق سانلانیب ود یادرک هوم ندنکیداکهلوا

 راول هچگ هرک و هدنلحاس یناح e دو و تعاسر كنسدعلق هلا روک ذم

 رر وا یا کردار دب هو شرت رل لد
 كنەچت تولوا هقنلب ر شلروج ونارش یارطاو لح یعماح رب و یییراهناح اناعرو مالسا یرادتقم

 ۰ ردراو یرااعرمو هعرزع لزوک قرولوا طولخ هلیسیضارا یسهناخ ترازال
 هقنلو 1 یللونارش یراکدید E ملات یبناح عاص كنهن وط هدنسوشراف كنهوشرپا

 یزاف ندنسابرقا كموحم یدنفا یاب ی راش صوصف نالوا كانرطع كاخ نفد هددرف وص کارد را و

 ردق زو ترد چوا بولوا فورععو یم ود هکت ندنفیدلوا هداروا یدقرم كناببیلع رادلع
 ۰ ردنرابع ندنراهاح تارفن و رادزد

 یا هر عقاو زاغو نالوا فورعم هلکعد یزافو هب داهم ۵ ی قتلا ههوشربا

 هداهم رونل وا ریبعت مجارچ ندنطس و هدلاح یمیدل وا ترابع ندرلغاط قلنامروا و حشر تاغ قرط

 لقشم یراصا و رلغابو رهنرق لزوک هدهفاسم تعاس لاو ۽ ردرهنر وب هکردنا راذک یوص

 ۰ ردراو رارب حرفم
 کت تروا رولت شتاب هززرا یلوا هد اوت

  طبض هلبفالتا سوفن یلک قرهنلوا هبراحم هلا راول هچګ هداروب تاعفدلاب هدنراخرات رب یللاو یللا

 ماکعتسا هلا راسم تاق تاقو رکسع E هارو رول دجک جد هدرنس و یدیشم ! وا رکو

 ۰ ید راشمر و

R-.تعاضس قصار هنا یدل هلو امرا هتل را  
 اهم



 هک هو زس
 2 زو نم هکردعقاو لحم هنلنرق عب یسهناح ترازال كنهچک هدهبوتسم ؛یضارا هدهفاسم

 شقلاو ییاسیلکرب هللا رتسانم كوي رو ییهیسج ةیربم ةا وللاخزم یفارطا یک هعلق ددع یمرکیو
 فارطاو لا الا هلا راحت لاوما ندنغیدل وا تراحت هاکردن تولوا هبصقر لماش نیک کد ردو

 رهن بیرق هزاغو هقشب ندقدلوا رلهنالنوغارق ردق یعرکی شبنوا هدرالګ یلزنم بوط هدنسیلاوحو
 هاکمارآ هرکسع كب زوتوا یعرکی لصالا بولوا طاحتهلبا رسرنم هل وا یهتنم هلبج هدنرانک موره

 ۱ ۰ یدیآ عبنم لحم رب كح هلی هلوا

 یه رب هشاو هناح اوج وکو كوي ردق زویشب ترد و نالند هداهم هدنسابتنم كن زافو هبداهم و

 ۰ ردشلوا عقاو هیسج ٌةيصق نانلو لقشم یرلاسیاک لویو
 لب یآ هدنناب رکاسع تقولوا بولوا هیاطر هدنلکش هعلق_بیرق هنطسو كن زاغو هداهم

 ندنفیدنلوب هدندب ولدچک یسدعلق هطا هدنرارات یکیا یللاو ریللا هکنوج ۰ یدیشلوا روهشم ود
 ۳ دم كسکو رب هقنلی د نانلوا رکذ یدعت اما شعا رلشماعاب یشرپ راد هناماککسا هدارو

 هوا هدننیازا هقنلد یا و بول وا هعنلب ر لداعم ک | هدنلناقم و بولو ترابع نددعسج تاماکعسا

 ربسرنم هحنراو هلبج یالاب ندرېن هدنسورپ و انب هعلق لوچوکرب یلپوط نوا هدنرانک محارچ هدنچا
 لردا ثادحا یرلهیاط ناب ددعتم رولو عنام هجولوو لوخد هزاغوو روروق یقیررب و رفح
 : ۰ یدا راشمر و تناتم هدراهجرد قحهیجوا شوق هن زاعو هداهم لصاما

 : و كلنا هدنساکلا هج هدنفرط هتوا كنهوط هنو هدوراقو تعاس شب ندهوشربا

 - ندناتسکس یرزواو فرشم هنرزوا كنهلوط یلخدم بولوا روغلا دیعب رافرب دننام هنیصح نصح

 كنهرافمو رول هم هلغلوا عسا و ردق كج هلی هلآ رکسع كي جاقرب ینوردو لبج برص رب ترابع
 عضو راپوط یفاک رادقمو رکسع ردق كي یکیا هنسورجا و اشنا راهیاط مکس و نیتم هدنراسب و نو

 منام دنر ورم كنهیمالسا نافس كحهدنا دش دمآ هدارغلب ندند و هلا نییعت ظفاح ینیراناد وبق ربتعم ر و

  یرلیوط جد رهن وللثم یغیدلوا لباق قفل آ رب بولوا یرتاممو اخذ یفاک رادقم هدنجماو رارول وا

 رانساو یدا رونلوا دع ندتالاخ یریعلو طبض بویلوا نکم قلشان ندنفیدل وا ریارب هبوص
 ندنفیدلوا شما هظفاحم ردق نوک شب قرق هلبا رکسع رادقمرب یتسارو لا رنج مان نارتو هددقاس

 یمارو هللا یراب تیانع نوع هسیا هرکوب ۰ یدیشلوا فورعم وید یسهراغم نارتو هدننب رول هچم
 هدنسوشراق دارغلب ندا هرکص ندقدنل واهلا یعرک | رادرس تمه هعتسا دوم (لابطا علقت لاجرلاةم)

 عاقب هجن یرغوط هراورجاو راهقنلپ و هعلق نالوا عقاو هدنلحاس هنوط دهل مان هسفوق اباب ناک

 ۰ ردشفل واريو مف هلی رشابم اشاب شع ةفاک هلبجحو یعجهنلوا ناب هدرز عالقو

 2 هک یجتف كن هناخشرزال E یلوا كناشاب ركسعر

 2 هرکصندک درب و ماظن نسح هکنج نوناق بوک هنسهش تافلق اشاب رکسعرس قباس لاوتمرب

 ا چ یغوط هنهاکشی ا هطآ قزل ر یحندب ی اک دلزوع و یصسب كنهدععلا یذ
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 زعلاب یی شعا بانو و عضو نیل هصک هلتکرح ندمالسا حف ید اشا شه هداتا یکیدتا

 هلراقیچ او هلکعا ترشایم هغمردغاب هلک هن رزوا راول هچګ یهدهوشرا ندشرو هکت هلرایوط

 لارقو یرهیاط ددعتم یراقدلوا شغا اشنا هدهوشریا ر اا دمر رک موه نوک هوشراق

 عمحت هنسیلاوح هناضترازال هلبا كرت یراسزتم یراک دلیا رفح هدقلموق عقاو هدنشب هوشرا لبس هچغب

 ۰ ریدل وا روح هکعآ
 ندنسارو رلغاط نالوا فرشم دن رزوا یمهعلق هطا لب رانک هنوط اشا نسح را ی

 هڪ ناقبح ندهوشربا هلا روم ندنسهبصق سناش نالوا ندننافاضد هروک ذم ٌدعلق كرده یرو

 موج یراوس رادقمر ندنکا تكلدرکس س معقاو هداج هناح رازال هلا هطآ هن رزوا یررواط

 موجه تروص ندلبج یهدنتسوا هناخترازال هلا هبقاب رگاسع جد یسودنک نوریدتا

 هبهلباقم بولیکح هنن راماکتتسا هناخترازال داختالاب هلب رارکسع ردق كب نوا زکس راول دچک هلکم رتسوک

 نیکسک بویقاب هنشتآ كنفتو بوطو بویلریآ ندنرهقرا هیمالسا رک اسع هدهتسیا رلیدلیا مایق

 هدن راکدنبا ترشابم هنلاعا نانسو فیس كردبا لوخد هن راجماو موجه نروغارب نامه هلا یکنزوا
 یغوط هن زاغو هدام هلا كر نرایشاو راخذو تام ةفاک نامه بویمهنابط لولە

 قلوا ترا هاکردن قباس لاونمرب بودبا طبض یهناخرازال هیمالسا رک اسع هل رلعا رارف

 ۰. ردرشعا ماسنقا هدنرس دوم دوخو مانتعا یایشاو لاوما هګ و نالوا دوحوم هدن ورد لیس

 یرب وط طف جوا نوا شب نل تلف ضرب اسم وات تری هد

 رادرس ریارب هلا ارسا شعب یرپ وط بونلوا طبض جد یراهراس تام و هناخهبجو
 ۰ ردششوا لاسرا هداعسرد ید ندنفرط كن آ و دمرک |

 لا باشا رلکنلجو دوقن ولتیاک هدفدلوا لصاو هک | زادرس را ترس رخو
 ها تع ع الد ه هناخرازال نالوا ٠ رد تعا ےک اک هوا روت ۲

 کدو یراضافت نوا تنلح و ښت E و ۱
 _ نامه قرهلوا ندنلسق تمارک نبع عا فداصت هنماکنه یرلغا نایصع تروص راهظا ا
 رلهیطع و راكنلخ هرانلوا شّعا تدالجو تراهم زاراو لدلخ ها ور راسو ها ا رکسعرس

 هنسهلچ قرهالقو ررب رر تاذلاب یراحورحو اشام یرالح نانلوا 2 هرکصتدکدتا ناسحا

 هدکدلیا تعجر هب یرکسعرس هح بودا تافتلاو شزاو راهظا هرک اسع ٌهفاکو اطعا راهیطع

 لاوس یی ریه یب رط كن هداهم هللا بلج یراتاذ شعب نالوا فقاو هشلاوحا یاوخوا

 تناتم لاک یزاغو هدام حورشم هجور و یفیدلوا ولت وعص كنکلاسمو قرط هدنراکدتا

 شمر و رخ یراغا ندو یتکودا هدولاتسا جرد یریضسلو حق هلبسح قلوا هرزوا تعانمو
 لقا نمهداس ًارظن هنموزل هجرد هذه ةلاطخا بولوا فوقوم هتوق هدایزو هبهداب ولتیاک یرایضعب و

 تاکرب كلزب ربغیو ییاسنع كتح بانج هدلاح ینیدلروپ تمهو تربغ خد یرایضعب و ردلیلق
 كعقوم لوا هدهسیا لکم رضس كنه داهم عقاولاقو راشعد ردلومأم یر لا یا ور
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 ۱ و e لصاو خد اشا نسح سکر چ لدهتفووب بولوا مهم تیاف جد یسم رک هلا

 یدلرب و رارق هرزوا قغلوا تکرح هن رزوا هداهم نیفلوا لصاح توقو ترک هدب رکسعرس
 دنن رمت كنهبداهم زس مرک | رادرس هدکدلند رول وا راوشد یربضس كنه داهم نکیا روروط تالا طقف <

 ۶ لا اا د تورو باوج ود زردا یعس هن رحمت كلنا هدقرط رب و رکاب
 . ردشلئا تلصاوم هن وامه یودرا یسادرف هلتکرحو تدوع ندهناگازال هدرصع تفو

 ندو كنتوا یودراو هراشتسا سلح دقع هدیمرکا رادرس روضح هدنرورم زور دنج

 یرلادنش؟ مدقا ندسلع مرک اراد قحنا بونلوا نابغرد یصوصخ یتع نع همالسالا ع هدنسارڪڪ

 داد٠ تلف کیا هدفرط و الاح هدکدتا هراشتسا یصوصخو هلا اغا جور نايل“ نالوا

 ۰یدشل وا هدنددص عنم ويد زرولوا هشاضم راحود نوت نوت اا الا چ زرویکح تچجز

 یتسماعا تکرح ه ورايا كنوبامه یودرا هلردناهنام یرتاخذ تلقریضمب دهدنروشم سلاح هرک وب
 قدلوا لصث هدفرطوب ندنغیدل وا تاذرب لکوتم هدنروما و تمه یلاع مرک ارادرمس هدهسیا راشعاححرت
 هکر ما هسا ندکلوا هدارو دسبارولک مزال كل وا ندقلجآ رک او زرول وا هحمل وا جدهداروا هسیا

 ۳ ۰ نوا فا ندو تیام هزکسش لک تا نایوح رت یوج کک كنوب ود ردالواكلوا
 مالقا رتاندو ا و رادحس و هاپس قرهلیغارب ماقمثاق هدنسهظفاحم تی رش یاول اشابنسج
 هرزوا كق هتناح مالسالاحتف هلمرک ارادرس یراسو قلاق ربارب هلکنآ یژکا كيصانم باعصا هلا

 HY یک هام وب رم هنعدلوا تاذرب دیش و مدقم هنشيا ا هنکیدلرب و رارق

 و تک ودا دنک اتو دیشنب اقا ِ نامل هبلاراشم یادتک یتسغل وا لاصیا هم السسالا

 عطق ییهفاس تالتعاس زکس نوا دوخت زر نوت ر دلا رعنا یوکری شب نوا كنهدععلایذ نامه

 ۳ و تن ید رظرط ا هلاوذکت هل راظتا هتدورو كنودرا لوص ولاب همالسالا كردا

 تواخر رثا یا یار یصالوا لصاو كنودرا زونه هدندوع همالسالا ق هنن هرکص ندکدتا

 شلو هدنددص كا عنم ندکقل هب ورايا یمرکارادرس جد یرامدقمو ندنفیدلوا یتئاطب و

 . نوامهیودرا هدنفرظ نوک تردهلا راتفر هتسهآ بولیقصیاح كمرک ارادرس هتسودنک ندنکو دا

 تقولوا یتبدلوا شعدمدلیا هلاوح هتح بانج یتازاح كنساغا ناهلس هدندورو همالسالا ع لا

 كندورو" همالسالاخ* ه هيلع ءان . ردشلروک هدرالاتروژ ضعب نالوا شلزاب هدنوامم یودرا

 ار ده فظن دجا یتیما رفد هت رب هلا لع اغا جور ناعلس هلاراشم یادم رک یمادرف

 ور نایاس نوکلواو ۰ ۵ ارجا جدیرخا تایجوت ضعب هدهرصو بولوا یلاعردص
 ا نرو را ةد جاج ردو هتتلمیطج یالفاعا

 ا ناک و می هدنراتمدخ هرمدذط ضعب بول وا حرح ندنوامش نوردنا هيلا یوم یافوتم

 ح ورشم و هرک وب وماکب هلالی هبصانمضعب ید یراهرکصو یشابشواچ هدنلالخ یرفس یسهنس
 ۲ . ردنوفدم هدالسالاح# بولوا مالسلارادمزاع یور"

 ۹ كل وام یودراهدهسبا شفا وارک دن یتروص كملک هفرطوشراق هلا نواه یودرا هرکصندنوب



 یودرا Es کس نفت ا هدب را و (N د وقت هنس ودرا u هلتماقا مالالا

 شش 1 وا راعشا و را دم رکارادرس ندنفرط اشا E یا رور هد رط وشراق كنو امش

 هدمالسالا تق ت دا مر ا ادرس نیغل وا كرا ید هدن ر وشد سل تروصو و

 ۰ ردشلرو رارق هرزواكلريو تب وقت هنسودرا رکسعس هلمتماقا

 یتددرا و همالس الا عتق كنوامه یودرا قباسلا ومر هننکر ح ولاح كنس ودرا رگسع قلم م

 هلت كعا یر دن . رز وا هبداهم : هک وش ۰ زدشل وبعوق و هبزج هب راحرب هدنزاغوب هر دام 9

 یراشهاوخ و یو ثمالسا Ee هداننآیمید) وا لوغشم هژبا كم و هب ود رااشاب ی

 ماحفاو موحش دو رطرب یا . زاغو هب دام قرلوا حراخ ندەي رح *ودعاق a e دو رق رب هل ردبا هبلغ

 كردر و دیش جاقر هل رلم مالشاب دغم ر دغاب هلک رول هک ندر هقنلب و هساط نالوا هدنفارطا هدنراکدسا ِ 3

 ۰ نر اوا تم نع دز هدام هرزوا ماظذو لوصا ۵ رکسندنآ هد هسا اا تعحر

  e aحنف كلنا ا مرک ا رادرسو هب دام هاس هب راحم € 3

  7هک یسهب راحم تكياشاب شد یندنوا

 :رلف هادعارپف :یقرفلوا طولا ل e تیر ها
 هب یرکسعرس یودرا ځد اش نسح سکر ح نالوا فورعمو فوصوم هلتعاص و تدالح و ندنرقدل وا

 نسحسکرچ هیلاراشم اشاب نسخ رکسعرس ندنفیدلوا لصاح یک دن ا هاباقاصتلا
 یرک اسع یابژز راسو یی ناک یاحدنسلا یطیالسو یاغآ ماص یاد لرفو یاب

 كنتلایا راوشمط هرزوآ یغیدنلوا ناب هدالاب یزاغو هداهم بودا تروشم سلح دقع لا

 هددتباس رافسا قردلوا عقوم ر مکصس و ترص تیاغ هدلاع یغیدلوا هدنس هاش یدیلک

 رولدچت هرکوو ۰ رونلوا تیاور یک ودیا شفلوا فالتا سوفن یلک نوجا یم كنسارو
 رلهیاط یهدنفارطا لروک ذم زاغوب الوا ۰ یدبا ربشمر و ماکصسا یلک هلا فرص هارو نراتوقرا و

êلوق چ وایرکسع اشاب رکسعرس نیکلربو رارق هرزواقفل واتردابم هن ككزاغو هدعب هدیونلوا  

 هداج لوق هترواو بودا تکرح هش رزوا راغاط عقاو هدفرط لوصو غاص یلوق یکیا هلکعا

 كنه اط كوي نالوا روهشمود هقنلپ قا حورشم هجورو عقاو هدفرط غاص حنا بودیک هلا

 3 کاسع ولتیلک هنرزوا كنآ یتبم هنفیدل وا ندروما مدقاو مها یری سا
 سج نانا لا هراغال ,یمدتفارطاو ترسم همين مصخب یردلا شر فا لاو

 هو رد قر ا ا ور ندا هلا مادقاو ته لاک نکیا راوشد مما

 هلمحوو نوک جوا هدلاح یرقدلوا یلاخ ندموعه رای رصکی د د ندفرطرب هتشپ ندقدنلق تردابم

 هنالاقو هنهشود هبمالسا رکاسع ینوک یصچ وا یعرکب كنهدعتلایذ هرکص ندقدنلوا قضا و رصح

 ی شب نالوا دوج وم هد ورد هل رلعا لوخد هب هفتو روک ذمو موحش ندروغار نامه توقا



 ۴ رده باد

 هچک یقرلیراقبچ راهرو راپوط زهلب هلابج قهاوش بویمهدبا ترارح نیکسن هلبا كنوپ هیمالسا
 ندنرفزاق وپا رش راتیکی ییادف ماطر ځد ندفرطرب هدلاح یغيدلوا هدف وا قییطت هلتدش یسودرا

 دچک ۰ ىدا رازالوا یلاخ ندموجه هنب راسزنم ېب ردي كرهلک هب هشهقب هلبا راول هچګ بولتا ورجا
 هل و كراولناقع هدلاح یغیدلوا شود وقروق هن راګا هلکهروک مازهنا هعفد یکيا هسا یرک اسع

 تاماکصتسا یرتقدلوا شعاپ هغاط ندغاطو یتییراتح هیمهلوا روآ بات هن رموجه و تلوص ولتدلش
 ۰ یدنا راشل وا رارف هتم ندنرلکدتا مزچ یتغح همسهلوا دس ید

 دوجوم هدنرزوا غاط مان هرامزال : هکردبا نایب هلمجوو "الاجا هدنرالاروژ هچ یاعوق وب
 ندرهیاط لوا بواب هبناط ولناعع هدهفاسم دبع ردق مدآ كم حوا دننام ایکسا اسوا نالوا

 , دقوطساژ بوک نل سنرح لاک رذق كيي زکس اسم رار هلرعا ترشابم هنتخادنا بوط

 . هلبرتا موج یرفوط هب هفئالب اسر بوقیج هن رزوا یراهنو ابق نالوا كسک وو یصب كب كنغاط

 هنرزوا شیش یتسودرا كوي هدقدلآ یربخو روطاربعاو رایدمهباب "یشرب هدهسیدنلوا ه راحت زارب
 بویلوا یلاخ ندتنآ بوط هنرزوا هغنالپ اسر ولناقع هدلالخو نکل ۰ یدیشعا قوس یغوط
 O ی ته تا کیا لد ردوا ید یرشتآ
 یرلپ وط یراکذلیا لاعا هن رزوا هغنالب لوا ولناغع یسادرف ۰ رلیدل وا روبح هکعا كرت یهغذالب

 ۰ ریدالشاب هفنآ بوط هنب رزوا رولایرتسوا زودنوک هصک بوراقیچ هنس هورذ كنغاط هیقوطسا
 كنولناقع هدمو هنسهعلاطم قثاص ندشتآوپ مه لازنج مان نیلسفتخاو نانلوب نادناموق هیلع "اب
 بولیکچ دهل مان شنفات هلبا كرت یعقوم یغنیدنلو ینبم هنشیدلآ ربخ یتکج هلک ندفرط هقرآ
 دم بولک هنراوج شدش یعل خابس هلیسودرا لوس جد روطارعا هدل رلخ وب 0 یدن وط عقوم هدار وا

 ۱ ۰ ردررح ود یدا شلورلیا ردق هل مان هنتالسيا هدنجوا كنیکنرف لولیا

 طارفا هدایز نددحیرلنل وا دعاسمو كمع هعغبفح یتاعوق و نایلوا دعاسم هبودنک هشاطره نکل

 ۱۳۳ ۱ اهدا اا اهر هعکید یاموقوو ءان دنشدل وا تدا كعا
 هلتناحم ندنرتروص طب رفتو طارفا هدنهو لاحره طف ۰ ردشفلآ ندنمراخ رات مز هن یتالیصفت

 ۲ فر نالوا دعاسم هنایمالسا فرط هطک هنلوا ترش ا هشربرص دهک یعیدل وا كناموقو
 ۰ ملک هددص هنیزب ۰ رونلوا راطخا یساغلوا لج ههغلابم مهنازجاع تار رګ جد

 رارف یم هکلبو تیشخو ےب راچود هر وا قییضت هدایز كب راولای سوا ح ورشم لاونمرپ
 هللا بصذ هح جاقرب بولک هشرو E ES مرک | رادرس هدلاح یراقدلوا تدوعو

 كردا هظحالم یبابسا قلو ور هب ریخت تالا هدمه و كمرب و تیوقت هب یرکسع رس یودرا 2

 ادعا حورشم هجور هدنزاغو هدام هیمالسا رکاسع هدنرقوتو ثکم رادقمرب هدموقرم لح

 . رورم هفرط وشراقو بولوا راوس هغیاقرب لاحرد هدن آ یعیدوط یی راقدلوا شاک هبهقب هقب هلا
 . . یودراو مالعتسا یلاح عقاو هلرب فقوت هدنآ تودیک كلدهلح بی رق تعاس یکيا 4 هکرعم لحتو

+ 



 ا ۵٩ نیح /

 مالعا هباشاب را ییکحهردشش دادما یلک هرکص ندنو و یهدنل وا لق دمالس الا كن وابه

 لابح كنادعا ندقرطر جد كناشاب ناسح سکر حو یهرصاح تیفک اشاب کیف هك راکدایا

 ناه تولک ههن رق هوق ولصم و غندل وا هدکعا راو طیص نیوشا نا هد هعفر

 ققاب هنر تالغا مرکا رادرس نیکعا باوخ لاسرا هلا ناب ییرفدلوا هدنمصت شی ورو
 ۰ ردشلا تدوع هتنرو هکت هنن هرزوا

 كنهدعقلایذ نکیا هدنیحصت شی ورو حو رشم هج ور هن رز وا یراستم روکذم زاغو اشاب رکسعسم
 ندنرلهسک | هیمالسا رک اسع هدنرکدتا رارف ه هدام هلا كرت ییراسزم رول هچم ےک یک

 دنب زاغو شبش بویمهدیا رارف ید هده دام راول هچ هلی رلعا موجه ځد هنرزوا هدام بویلریآ
 بقع ادعا بودا لوخد ههبدامم هلا هیمالسا ES اشا E هلن راما رارف یو هط

 اردک وردا ادو تعاس قلا شب نده دام ید هب ركسع ةف رف یراقدل وا شمروس د زمان نوجا

 ۰ رلیدلیاب هیات و ترا یر هتلی و هب رق نالوا هد ارو ا قالتا یادعا رک اع ی رطدط ترو

 كنلج و رب شش رهوح هباشاب رکسعرس هدقدنل وا ریرحتو ضع همرکا رادرس هلیج ةعقووب

 ردغلطنا لاسرا و ناسحا راکنلح و اد یک هنن راس و لر وا روع ولیاق هرسارس و

 هلا ثمر و تب وقت هاشاب شک نالوا ا ا تالا ید مرکا رادرس هدل زاخ وب

 یاوخ وا قردلوا قع رافرب لکشم یربضسل هلمج و یفیدنلوا نای هدالاب موقرم لح بولوا لوغشم
 ردا ا مادقا دن رشت جد هددقاس رافسا هر یا ور دل راراشخا صع) ندنسالاها

 سصح نامه ندنعیدمهل وا باب رفظ دن ریه هلع رط شنورو ید اشا شک * هرکو و شعا شمالوا

 راد تلنهدععلا ید هک ن وکی یدل آ برخ ڭنەدامم مرک | راد رس هلل وا را لاغععشا هعباصت و

 راذک هنفرط كلنا "الیدب هللا لاطبا نارادرکح و لاحر ناعجش قاطرب لاحرد ۰ ردینوک یحنزکم
 لاع هاکرد نالوا یعوبشاب یساع ود هن وط ن توک هنس كناشاب شع یتسوا ماشحاو بودا

 هلل ردام و تعاحش ج د هدن رفس دیس ور ید دنس یکنا ناس ۳ هکاخا دګ هدا ز یج.رداح ندن رلیشاب ی. وبق

 ۱ هه کی 5 ار هلا اجرا ا شم هدب و تقو مر رکا رادرس ۰ رددنآود نالوا نا ترین

 هدارو وربندتف و ردقو هلا جا ی رناد وبق كن راهاق هتح و هاش هاب نانلو ۵ دشابعم دل رهلک

 هرکصتدقدروم تاتطخ دحج و هلمح و كحهروتک هن اه ن رانج قورع ود کوک ار

 ا ید هلج هدکدشا لاوس ییرادعم كن ری وط و كننا رفت و كن رهاق هعاشو هبح نالوا هدن ردبعم

 توفو هن كکلنا هل رلع درب و رخ ییهدل وا تبوط رشد رج وا و رفت سشلم ر 9 هدن رب ره تولوا دعطق

 دل ران آ ود ردکرک مهسا شورو ۳ تاذلاب نراب 5 تسلا ردن تاس ه زکتواخ رو 2 ردفاک

 ی هنغلدل وا رارب هب وص یر وط و دن وعص كم وقرم لع كعدا تارشا ا مو اره ید

 هسارونل وا عطف یرال و هربحد هلا راما را هتسق س شضع) هنف رط تسوآ طو بويملوا لباق شورو

 دا رکضت ره لاحرد مرکا رادرس هشرزوا یرلعد رولب هلروک شدارب هکلب هلا قیبضتو رصح

 انا دمع هیلع هان ۰ یدلیا دعو 9 میش شوخ ا رم وب هن رفنر ره هنر وراتو یمهنیفس 7 و
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 ۶ را تا رارما هفرط وراقو هدنغولک ارد هصک هلا زارفا یني راقات هتج هعطق یتلا نامه د

 AE ییا ندکلنا هدندموب بول وا فقوتم هتعاسرپ یر ورم كل راهاق ندلګ لوا وشراق هن , یدنقآ

  لحاس هموقرم نافسقرهلوا حورحرفن یکیاو دیهش رفن یکیا زکلای یلاعت ہللا ةیانعب نکیا شلت آ پوط

 . راوس مرکا رادرس یسادرف بول وا لاکرب هرصاحس ما ًاربنو ارب هلتروصو ۰ ردراشمتیچ هتمالس
 هدنتش كغاطرب كسکو تیاخ هموقرم علق هدکدتا راذکو تشک ینفارطا كنسهعلق كلنا قرەلوا

 هلا را هياط قوچ كبو ندنغیدنوا یربعمو رغ هتشب ندنلو ناچ هجارب هدلاح یغیدلوا عقاو
 نوبامهیودرا هدهسیا شعروک یتفیدلوا روصتم یحم شیوروب مقاولا ندنکودا شل رو ماکحتسا

 مرک ارادرس هتشب ندقدل وا ها یریهستلو طبض كدوقرم عقوم نوجا یلاصتا كنسودرا دارغلب هلا

 نارک هننراهناراکتیج عبط د تدوع قرهلوا فکلارفص نکیشغا ترشابم هن رست و من تاذلا

 بسانمرب لروک ذم لبج ریس" یتیدلوا شا بلج ندنوامه یودرا كناشاب شم هعدقا هلکلک

 الب ناراب یرهچرا شاط نایوق ندنآ بولیرب و شتآ همن نامه هلی رانا هداما هلبا رفح لرب هدنلح

 حاعزاو قییضت هلتروص وب نیفلوا ضراع تشهدو فوخ هنسهلج ندنو و لزا هنراشاب كنادعا یک

 . مهرزوا كعا شیورو هدنب نوسللوا رفح راغل نامهمرک | رادرس ندنفجهلوا راکرد هدناف هدتفلوا

 راس هلا اشاب شم هرکص ندکدتا همزال تاهیلتو تاقب وشت یارجا هلا ناسحا راششخ هرایجمغل ود

 نامش ۰ردنوجا رازس هلج راقلغارجو كنلج و هیطع هدشیورو وبشا بودا بلج یرکسع یاسؤر
 كانو هلقمالوا رداص تاور نددنسک هدنرقدروب باطخ ًاررکم ود نوسلروک شیارب -
 هدنوکس رک اسع اشاب شم یدنیکه ناب لرایمعل هن یسودنکبودنا هلاوح هباشاب شم ییراقاطنتس

 6 رب ار هکلهدنا ضرف : هکرایدتنا رادتا ها وج هلمج و وب هدکد تالا وسندنبیس كن ر راصا

 روصتمو لومًامتاحن هلمج ورب ندلحتز یک هديا شیورو رایدروبناسحا رلتلغارج و كنلج و هیطع هرازپ
 رادرس اشا شم هلی رعد هنقاط یو ور و مەديا حرخ تقوه یدقآ زمغج هلآ ردلکد

 كروي تحارساو .تدوع هن وامه یودرازس بودا ضع هنسودنک یلاح عوقو هدکدلک مرکا

 همرکا رادرس هب رهف تعجر هل و هددشا شعد مرام هنسهراچ ىح كنهعلق ن هدنفرظ زور دنج

 ردقوب كي ترد زکه عوج تيه كزس هلا بلج هن راروضح یرکسع یاسؤر رارکت هلکلک نارک
 هزکناش كمرسوک لساکتو تواخر هلمجوو هدشيورو هلع نم هل و ۰ روهلوا غلاب هب یثک

 ندهرکصو زویشب هنهدبا موجه لوا كا یتح بودا رارصا هدنصوصخ شیوروب ود یعرشود

 رەد ردقاطیالام فیلکت بویلوا دیفم هدهسیا شنا ماربا هللا دعو شورغ رشیللا زوسکیا هراندیک
 هغلوا ورپ هرثآ ځد یراسو تأرج هتدوع ندلح لوا یردق كب یکیار ندرادحسو هایس

 رکسع هقشب یرلتیضح هانیملاع هاشدا بولوا رثاتمو لعفم تیاف مرکا رادرس هدنرلکدتا ترشابم

 ردا تدوع هوطخ یکیارب بولوا راوس هنبسا هلا لاعفنا رامظا و هوفت یتمالک شلواحاتحهنکر ادت

 ندراغل رکم یدرب ورخ نیرلفدلوا هدکعا ناسا ود هرب و ادعا بولک یهدزم ندورک زنا
 را یراهناعاو دادما قیرط ًارنو ار و شمالاق ید یرهررخذ بولک تشهد هبادعا
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 E هن راګاو بولمسا یراطباصر ندو رڪګا هيلع ا ۰ شل وا روبح هنایلسا ندنفیدل وا

EIرادرس یب راطباض هدنربکدتا ملست یتسدعلف كلنا هلیطرش كلر و ناما هن . رلناح ز کلات  . 

  هاکو هزس هاک ردتداعو ما 1 تلو كغا هتیدناام تست هو ها بلح روح ۲

 دق یللا زوسکیاو یرارفن ردقو كي هرکص ندکدتا نیمأتو فیطلت سج ود ردشلک هلوا هزب

 ۰ ردشلبا لاصیاو هداعا هنا یرتتکله ًالاس ا ور

 اک یراهراس ساو كن زورا ندکی هلا توط ف رتقو نوا و
 نییعت یظفاصح كلنا اشاب هّلادبع ندناربمربمو ۰ ردشفوا لقن هشناح هکت یراپ وط بونلوا

 دزمان هنریضستو متف كنهنوط لحاوس یرغوط هبهوجناپ وراقوب ندنآ ځد اشا شعو بوتلوا
 3 ۰ ردشمزوب تدوع ه وام یودرا .م ES تولیروم

 دنلع ما وا هددج | یذ لالخ یتاحوتف تالا هللا هداهم هدعب و هناخترازال قباس لاونمر و
 ۰ ردوا نالعا و ریش هقلخ هل رش

 ود هقنلپ قآو نانلو هدهفاسم تعاس ج وا نوا ه هناخرازال ادتا اشاب شم هرکص ندنو

 شم طباض مان وچوف ندنناطباض هی نکیا هدنرکف مولیهدنا ع لصن ییدقنلپ یکی نالوا روهشم

 رک-سع بلترت و عج هدیلاوح لوا هلیماخ یادوس قعصاب یب ودرا هدعب و كا رسا بوصاب ییاشاب
 هنن راشاب یک یناهک ان یالب یرصو بوئارواط لوا ندنآ اشاب شم هلکدرپ و رخ یعیدل وا هدکعا
 نانلو هدنتقافر كن دج وق قردلوا هراحم ردق تعاس يا هدکدنا لادحو كنح ِ تو وق
 ۰ ردشل وا رسا رار هلا یرلقبفر یلیخر جد یسودنک هقشب ندکدک ا یزد | كراد ودبح

 كنوعد و یطسوق نالوا ریسا هلي هلبا وچوق هرکو بولوا ندنسااءر یرخوا لصالاق
 دیلعتل ود مدقم هنس یکیا ندو بولوا ندنراه رف هندوغاب لصالای وجوق موفق ًارظن هن رارب رقت

 هلکقا راذک و تشک هدنرلتالو هچم عقاو هدنرلوشراق هردنسو راذک هفرط وشراق هلا كر ینیعر
 دیدج و ندک و ک مدقم یآ ی ید ۰ یدیشلر و یسهبر قلنادوبف ه ودنک ندنفرط هچګ

 ا زکیدا طیض یرال زکغیدنل و ناس رد ولغم كرتو بلاغ ولهچت یدلوا لزات

 فیجارا سثث ردق هنن رافرط هبلقو رادتا هلالضاو داسفا یاباعر هللا راتروص ولرد یک كا سثذ

 ا تک هن رزوا هچګ هدب ویک هنفرط یقاسیا كنوامه یودرا ندهنردا ۳ . یدشعا

 مور هدقدل وا نادوېق حورشم لاونمرب وجوق موقرم هکنوچ ۰ یدیشلوا هدامو ید ببسرب

 هدلاح ند لوا لاسرا رتطباض زار نامه تویلوا تحاح هنقوس رکتسع ندنفرط هک هلا

 ناتسل ص هدک دليا قفک ,یرعس دیگ ندنفیدلوا ش تلا دهعت هروطاریعا ود مردا طبض كده , دف وص

 مارحاو كما هدعب و امت بوصاب یه ورزو ال وا هلا ابقشا یکیدریدکرب هنشاب هلا روبع 1

 بارخو دایر یرلنااخ و هناخ هک و كردا ۱ اتل یرالع ریٹ هدیلاوح لوا هلا راذک هن رافرط ۱

 ریهطت كنیلاوح لوا هلهح و یتیدنل وا رک د مدقا ندنو ندنفیدل وا شعا تاک ال لها هحاو

 هلبثبعم اشاب یضیف ناعلسو نا وا سس ره وصح ندنف رط نواه یودرا نوگآ" ی نت ۱
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 د هن رک دناو وج وق : ىدا ش نولق ا  هداما رول ردنوک هرکس سبع هوو هج والشاب

 او عا ضرعت هنوامش یودرا هدعب و قمت وط اح ییاشا شم ررح لاونمر هرکو بویعا

 نکیا هدکمر و نزود یکح هب ودنک هلا رادودیح ییادق ردقو كب هدنسیلاوح یمه رو یکسازارب

 هن رار رقت كن رقفر موقرم جد یر رقت ودنک قاطنتسالا یدل بولییوط يح حورشم هج ورب
 ۱ ۱ ا ونا وعا زف یا قرد هرزوا قلوا تربع روم هنانامر ر راس نیکعا قفاوت

 ا ۰ ردراشم ك وا بلص هدرالګ نالوا هاکر رذک ضعب هدهب وط

 ا تالاقشا تربع لاحو نکیا شاک دن ابلغ هدانز ك كناباعر نالوا هدنش شان هلا دارغلب

 E توت تعهد ست

 : هح وت ترو هر هنس هدمع لاحرد هرز وا قلوا تافاکم هتتعدحو كناشاب شک

 ۰ ردشلروب

 1 هراس تاحوتف هاسهبراحم شبشو یروص هفرط وشراق تكنوامه یودرا

 اه 7
َ8 

4 

¥5 

 3 هدنسا رڪ ندو هلا افد رش یاول یمهفرف رب كنس ودرا مرکا رادرس ج ورم لاونمر

 هرزوا كلر و تی وقت هفرط لوا نوجا یریض كلنا ید یسهقرفریو هدمالسالا ع یسهفرفرب و

 ۰ دره نکعو ندنعدل وا بسانم هسا یسم روط ق رفتم هل و كنوام یودرا تونل و هدندناح 5

 هدندناح دکت دلرک و هدهالس الا جن رک ندنفح دل وا تد وقت بحوم هنس ود را رکشعرس ی ون هد ورابآ

 هلا ر ٍط هناګرازال قرەلوا زا وس ہرا مرک ا رادرس هلا هبمالسا رک اسع نانلو

 a یضتلا كن دعا ید 0 رکص ندقدنل وا تعاقا مایخ ب كردت هدلعنانل واذاګا نواه یودرا رععهدشا هوش را
ou هب یرکسعرس ةع و تودیک هب هبداپم مرک | رادرس نوک ی yT 

 e كرلاروب للدم ا : هک یدنل وا مالک متق هلمجوو بودا سلح دتع هلا عج قروش

 هرکص ندنو ۰ یدلوا لصاح ترسمو حرف هدنبلق كسکرهو لئان همانغ عاونا هیمالسا رک اسع

 افتک | هلیسهتفاحت و طی لر نالوا هدلا نامه هسخو ردبسانم هلاحو تقو كلا تع نع هتعم هن

 هئانغ لاوما یژنکآ ككرک اسع رایضمب هدقدنل وا لاوس نداروش باصصا ود ردم یفاوم یم وا
 ردراکرد یرلکجهیعا كنج نادنچ هرکص ندنو ندنرقدلوا شا ےظنت نی رالاح دقدل وا هلبا لین

 التو كنب رکسع اتشمو ینجهیلوا نکع ځد یسهظفاحم كرلاروب هلرکسع هلو هدنروص وب

 1 رالحم نج هلا دل رلترح یکح هلیکح یدنعص ندنتهح هربیحد و داز هج ر دعت یکیدقش و یکج هیم هشات

 1 ندنزاغوب هبداهم بودا ترشابم همالک اشاب نسح E ردد ردبسانم یىل وا قارحا

 ۳ یلحاوس هن وط ردق هنسوش راق دارغلب و ریس ه وات عقا و هد ورايا تعاستردنوا حوا نوا هدل وق

 .لاحر تاج هلی هدبا هراحمو تاقالم و یس ودرا د ارغلب هليس ودرا هب داهم قرتل وا ریهطت و دیعصت

 3 ۱ ی ماه تمام دراوشم" ەدە 1 هنس هدن ونل وا اهتک | ا هدر وص یکیدلیا لصاح



 ٦ 0 موی

 E را نر سس یا هد : كنادعا هدلاح ِِ ردەدک
 ا تروصو هدنراکدد نوسنل وا تک هرو هناا هدعب نوسلبا لاوحا و كر

 لاسراو قوس هورباو حارخا . اشاب نسح سکر چ یراوس اک رادتم قرونل وا ج و 1

 . هیصوت و ما مرکا رادرس ی سا تک رح ندار ور ید اه 1 الا ی هسرولک مزال بونلوا

 ۰ یدلیا تدوع هوا یودرا دن یمودنک هر o ندکدلیا و

 زواح* ندتعاس نوا بودا راغلا یغوط هل و عاص هرز وا گی ۵ اشا نسخ سکر چ

 كن هيمالسا رک اسع ہد هدا شقسبلا كام وجه هنن رز وا نادر مان شوغول و شش تاک هد ورا

  هجگ و كردا عم هن زاغو شبش رول هچگ هداننا یکیدلیا تماقا و ثکم هده داپم ردق نوک نوا شب
 بورپ و هیلک تاماکصتسا هنفارطا كغاطرب رکچ تعاس جوا رهلک هباروا سفللاب د یروطارعا

 یکیدلیا هب راع كناشاب زوت موحرم هلبتقو هکراشمروط بولوا رضاح هنکنج نادیم هلرب نصحت
 دم هیمالسا رک اسع هدکدلک دموقرم لح اشاب نسح سکرچ شما روہشم عقوم مان اغا راد

 هلبرکسع یراوس زکلای قحا رلیدلیا رپسا ییزارب و لتق یی زار بودبا ترشابم هب هب راحت هلبرالوغهرق
 نفیدلوا حاتح + هناخ هبجو ههداب اشا نسحسکرح ندنفیدلوا لباق موجه هن رزوا تاماکصتساو

 نده دام تولوا راوسهلبا ه وق تاکرادت لاحرد اشا رکسعرس هلکعا راعشاو ریرحت هناشاب ٠

 ۰ یدلیا ااو شرع ه یهانیت رادص فرط یتکیدلیا تا

 ه هدام هلا نوامه یودرا نامه هدفدلوا لصاو همرکا رادرس یساهنا روکذم كناشان رکسعرس

 كنوامم یودرا الماک قحا بودا تروشم سلح دع هدننمص یسهرکا اذم كن ر وص ِد تک رح

 را ر ا e هدورلیا كمرکا رادرسو ندنفیدغ وا بیوصت یم اا هد

 هن رزوا یسعا فی رشت هه داهم دا ك ا رادرسز زکلاب ندنغحهل وا تب وقت و

 : ۰ یالرو

 " الع بسانمرب وللثم یغاط اباب و قحصهورو نعش هرکصندکدلر و تی وقت 4 هيمالسا تادحرسو

 نالوا شک همرک ۱ رادرس هداناوو شلراب ندهاعباف ف هداراب اد ۳
2 

 ی ودرا هدن رفس دڪگ رضع هدقدنل وا ناسرد تیقیک تونل وا ترا د رو هدلح وب ید هی تارب رج 3 4

 یشاب ی وط ۰ رای د رسا هب هلشف هدنداعس رد اب رنک | تولوا ردات یییدالشف هد كنوپامه 8

eقو هدښجوا یاب كنشيا ندنغجهنل وا اشنا هدهناتسا هناګ وط تام رک | ید اغا ن  

 ندنص كمروک لابعو دال وا | رار دن و ن SO یدلبا دست ۳ یروک دم ار هلا نام نکو دا بسانم

 یس رع وط قرهلوا زا ندضصغ مک ره هدیاب و تودا باطخ هب هلج مزکا راد هلفمالوآ

 لاوس رەد نوسل وا مورخ ندنتعافش كن راتضح. مالا هيلع ا لوسر هسا زلت وس ی ا

aهہاکر ا یرالاشرام مان فوغ امورو یدتا ترقت هن رافرط یزواو نیتوخ ول هیس ور هلا ا  

 ک١ هسارداباحا یه لاحو تقو هیلع "هاب ۰ ردهرزوا كلک هشاب بول وا زنگ سوم ها

 هن رافرط دیسور 1 و هک د ا اغا نیما دم یسافا یرج 2 هدک دید نوش زوس ه



 ا ندا وا و هد وا تراظنو هناعا جد هفرط کیا نداروا هلیسح قلوا تع“

 U e عت , ا ا اش لصا یر بد وح یار فد ردنا مالک

 3 تارب رګ هليا یح هنلشق هدنرب ندنلاثما و یتعتاب هدهت ردآ تونل وا رابتعا "ه والع قروه وا عرف جد

 ۰ ردشل زاب باوج هب هم ود ره

 2 هدهناګارازال ینلغآ ینوک یادتا كل ولبا و ید نوا كن هعح اید مرکا زاد مه هدع)

 نیس ودنک توروب .شرایس + یدنفا فیظن دچجا نالوا یراادنشتک یسهرادا صا كن وام یودراو

 ۰ ۰ ردفا هب هب داهم قرهل وا هج رابکبس هما رکسع رادقمرب

aورش لاح كن زاغو شیش اشا نسح سکر ج ج ورشم هج ورب هلاوحا كنف رط شش  

 تج

 4 دام 5 هوق ید ا رخ سس و شست رارق هدغاط ر نالوا هدنلداقم ادعا یسودنک هلبا رب رحم هباشاب

 سکرح ید ندفرطرب و ترشابم هنکنح توط هلبار وح راسربم هدادعا لداقم توان ند ترآ هلا

 ۰ یدیشعا ترابم هغشالهخرج قلارا قلارا هدنسهرآ رلغاط اشا نسح

 a e توط ندنفرط شاش ن نکیا 2 ا هده داهم مرکا 5 ادرس هدل زاخ وب

 عاعسا عطقسال ی ادص توط 4 اف کک هراغاط ا سک و یهدنفار طأ هج هاکعد

 : قاربط عر ك1 رادرس هدنفردنل وا ۱ یرافدل وا نر دک كن هبمالسا ع ليس وا

 هد سینک ترصت ندقح بانج هلا کو عرضت تولق زام تعکحر ییا كردا هد" هت . رزوا

 رک اسع ها نانلو دم هبداه لر ردا تیارس د هرکاسع راس لاقسا تقر لاحو ندنراقدل وا

 ۰ ردراشعا احر یهیهلا ترصنو اک هیمالسا

 رکسع یفاک رادقم هنس هظفاع كنبراسرتم هداهم نامهبویم هدنا ربص مرکا رادرس هن رزوا كنوب

 6 توتکمر ندنفرطاشاب رکسعرسهدهار یاتنا یدلیا راغلا هنف رط شبد ركصندك دنا هما

 شالت مرکا رادرس هلغغلوا ناب یراقدل وا حاتحم هن رکسع هدا ردق كيب یعرکی ًاددح ًارظن هننژک
 ا تع رس هتع زع هتسودرا ش لس لاحرد جد لربهداب نانلو و هدن راس زبد هداهم نامش هل ردبا

 ۱ یذلما لود ۱ ا دانا راغلا ا شی یمودنک بوردنوک لامرما هب هب داهم هدننعض

 بول وا یر وط هعطق یللا زوسکیآ و یرارکسع كي ناس كرولا هڪ هدنزاغو شيش هکنوح

 یرک ابسع هچک هدلالخو هددسآ ی وا قشم نده رکص یعیدنل و هداروا جد روطاربعا تاذلاب

 او ننه ردع ویش لد لوا ید یرد د وط زواج ندهعطق ز ومسب بول وا ز وام ندکیزو ر

 ا ىاسۇر E هراشا س کرج و SEE ندنعیدل وا فحص و لبلق یهودرا و

 هناا هدوهب هد وغ وا شیورو نوجن مرڪ | رادرس هرکوب ۰ یدیشلوا ضرامتبشخ و فوخ
ک دتا فیلکت نسل وا موش و چو ود روە اوا تاق وآ

خ و کو اار اع رس هد
 ۲ جاقرب هل نس

 یرارادقارد كرو هدن رل هلتاقد هناد ره كن رلاغا نور ودنا اس را لادح و ثانح نالوعوق و لوا ناو"

 هبارکسع زسمادن هلب و و ی کی دلک هدادمآ درفرب ن E ES E ره یراسو و شل وا رادجخز

 ی كك ندەرانم یراسرب» و هدایز یوق كنعد دعشا 1 ناب . ییعح هبم هل وا لباق موش



 بول وا یرادبعر و لىم كسا رم قرەلوا قرفتمو زسعو و زسشاب هسا رع ر کسع مرز و ندنفیدل وا

 هدنروص و ردن ر LS هدا 5 رابح هلا ىع كناغا رگ هداز ناف هرف طو قرەلوا ىلغوبشاب

 نامه هاکلر و باوج ندنفر رط رلاشاب سکر جو رکسع رس ود رونل وا فوخ ندقفل وا شن ورو 3

 ردق نو Cu‘ ید قرەنلوا قدضتو سطح ی راس زم و لرهل روتک راب وطلوب ندهداهم

 ۰ رس وا تردابم دن « رەب راح هخرح هدعلارا و تم وادم هنکنح تاو

 هر نده دام هاکبودنا ا هنس ودرا شاش ندا و هه داهنم مر ۶.۱ ادرس هدلالخوپ 2

 نوکر ۰ یدارلیا قوشت کنج ناتا بواک هب یرکسعرس یود را هاکو را تاتو

 كسکوب رب هدنروشراق نکیا ردبا تریصب هاکندم هفارطا بوروتوا هدنسودرا كناشاب نسح سکرچ

 عالطابسک هنلاوحا كنعئد هدب ونلوا رظنرب ندنتسواكتا یمرولپ هلیبچ هغاطوشاب بون روکغاط

 یتیعج كنادعا هدنرلکتا غاطرب رکید یهدنفرطهنوا هدکدلیا دوعص هروک ذم لبج لاحرد ود كهسایا

 لباق كکود یتسورجا كن راس نعد هسلراقيج بوطرب هلبج نانلوا دوعص وب شاو روظنم

 دوس یر هلبتبج هنفرط هقرا كنادع| هسنلوا شب ورو ندارو و یج های هل روک ا قرهلوا
 هنن روضح ن رافا جاا دردق شبنوا بولک مرکارادرنس نیغل وام ولعم ینح هل وامزهنم یرکسغنعشد

 یدردنوک هروک ذم لبجكرهر و نوتلآرشب هنب ر رهوید یعرولی هل راتبج بوط هغاطوش هلباراضحا

 نوسروط هلل وش یارخا بوط هدنراتدوع هلا لاح هانکتسا بوقیچ هروک ذم لبج جد رلنآ
 هدنتساد یهدفرطور تولوا يور ادعا هو سد رطتا اش رز دل هشت دا

 لب تا رابخاوید روايه روک شیارب هکلب هلتروضوب ندنخیدلوا نکع یسفل وارفح سرم نیل هک
SEدلروک ذم لبح ح ورشم هج ور نامه م  CoEبدن رآ جاد ردد یوزا هرزوا  

 ۰ یدباشلتا تتوس هدنسهورذ كروک ذم لبج ههک ر یتحو شعانامرف یسقل وا

 بون وص مرکارادرس قحا ۰ ردروطسم قجردقوب هدقاروا فئاعص زمیدلی هلوا سزسد
 داحالاب نامه هراسو اسؤر نروک ینیدکح بوشیاب تاذلاب هب وطرب هرزوا قلراقیچ هموفرم لحم و

 اربا یسودرا ها دلا کر قرارا ار و 2 را عراق هو
 ردروهشم و روک ذم اا هنسلا یعیدل وا شم وطا زو

 قد رطرب هکلر و قلنقشاشر كرەلت درک رکسع شورا تای والا نت ید ندفرطر

 بوروک عساو قی رطر هدلوف لوص نکیاردبا راذکو تشک یفارطا كنودرا مرکارادرس هلیشیتفت

 رخ زوغالف ندو ییفیدقح هنسهبصق شاش نالوا هدنسارو نعد یودرا و قلرط

 هدنیب یسهیصق شبش هلیسودرا یراههک بولک هنسودرا یرزودنوک یروطارعا هچتو هنکيدر و
 رخ یرکاسع هچ نالک هماللسا ینودرا هبا رارف مو ره ید که ا ود مقاو
 هدب ولب ردنوک یراوس رادقمرب هنفرطهقرا كنسودرا نشد هلا رک ذلافلاس قیرطییم ه رکدرب و
 مز ادعا تل وهس هح ور هدسا رول وا شا ورو ید ندو رط ر هد ا یمیدنل وا لاغشا ۳

 جواو تلترت یراوسهدب زک ردقكم ترد هنبعهاشاب E رو ا با 7 زر



 یا

 و لاغشا و قییضت ندنسارو ینعشد هلا لا تا (ES ندلزپتناح ر توک

 كنهچ هلام وجه هیمالسا رکاسع هحدقاو ۰ یدلیا عصا نسماوا شیورو ید ندفرط ور و نامرف

 هدرارف یرزوک بوشود تیشخو فوخ هنجما یرک اسع هچ و شا بیرخن و طبض ییسهیاطرب

 بول واش وا رابتسا یودیایثان ندنماربا و قی وشت روطاریعازکلای یرلتریغو تا ردقوب هلغل وا
 هدنفرط هداهم ندنفیدل وا لبلق هداب هروک ک١ هدهسا هدا ز یرکسع یراوس هدنوامش یودرا طقف

 هنتسودرا شبش مدقا نآرو جد كن راقاجوا یه عو جهبجو ىج وطو یرهلی هاب نانلو

 4 ودرا بوک ها یالآ ید زانآ هدلالخوب ندنشدل وا شعا ما مر Sa هحدقا نب راتع نع

 ۰ ردراشملوا فوخ راجود رجلیح ۽ لرهروک راول هچګ ندوشراق ینب راقدلوا قحا

 هدانناوب : هک هل وش ۰ ردشمروب ارجاو بلترت ځد هب رح هعدخر مرک ارادرس هقشب ندرانو

 نادوبق هدننعط یقیدلوا حاتح ههناعا یلکی فرط یزواو یکیدتا الیتسا دنسةطا نزهربب ولهیسور .

 قرلوا هنسکع لأم روکذم بوتکم ۰ یدیشلک بوتکمرب همرکا رادرس ندنفرط اشاپ نسحای رد
 .شلوا ناش رب و مزهنم ولدیس ور قرهلوا رفظم و بلاغ هیمالسا رک اسع هدنفرط یزوایعی هسنل وارشن

 بی یغ بيتر رب ودرلردا تریغو صرح هشب ورو بولک تریغو قوش هرکاسع هسنلق هعاشاود
 مرکا رادرس هلکعا بیش یو دوا هدکدتا زار فشک هاشاب رکسعرس بودا هظحالت

 نوجا یسغل وا مش هلبا رب رک بوتکمرب قرهلوا هنسکع كن | هللا ربغت ینب ولسا هلروک ذم بوتکم
 یربیغت هلجوو كروکذم بوتکم یدنفا سر هدکدتارما هبیدنفا دشار دمحم باتکلاسر

 ضع یتفج هیمزا تار رحت هلوشوب ندنفیدلوا مابق دبا ٌةيلعتلود نوناق رباغمو مالقا ماظن فالخ
 رکاسعلانیب بولی ردزاب بوتکم هعطقرب هلمجووب هنسیدنفا ناوید نامه نیکعا راذتعا هلا راعشاو

  بولیدبا شتآ ندرب هنراپوط كلنش ځد ندفرطرب قرهنلوا هعاشا یفالخ كلاح عقاو هلبا تئارف

 ۱ عصت شیورو قرهنلوا هطاحا یسهثلث فارطا كنادعا هکنوج هلغ وا ینامداش تزوص رابهظا

 . ندنسفلوآ راهظا ځد تلنش ةعفد هلو بونلوا سح ندنفرط ادعا نوک لوا یرهراما یفیدنلوا

 . ردکرک قلوا شلزوب یرک اسع هچګ هدفرط رکید دوخاب و شلک یدادما كنولناڅع هدنسودرا هچ#

 یحتعرکی كنه اید هکدصک لوا نامه هلغلوا دتشم یرلتیشخ و فوخ قرهلوا رشم ثداوح ی

 نسبراوسو بوروس ورايا نناک داو لاقثاو لاجا رولهچم ردیسهجک رازاب یصث وا تاولیاو
 دجک نب رلکدتا رارف یرغوط هنسارعص شبش هللا لر نراسرنم هدشب تعاس دمک بوغار ورک

 مت رها لوا هدنرکدرب و رخ راتاتلس رش دن نالک 4 وام یودرا دیک لوا هلبا زارف ندنسودرا
 نسح سکر چ هلکعا نبت یرلکدشا رارف قیقضلا یدل هد هسا شغل وا هابتشاود نوسلوا هلیحرب
 ۰ یدنلوا فقو جد یراوس كحمه دیک هلا شات مهاربا توالق ما دفعت اشا

 یهو ماتا م هرم كنا تاحوتف ردق و و ردقو كجهدر هنربغو مادقا كمرک | رادرس

 ار هولتو نالوا تلود مسج حور ید كندنفا دشار قحا ردهابن او یددلوا

 ۰ رد هدامرپ لود نایاش یتا الا دوشم هدنص وصخ
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Eهک ۷ ۳  
 یا ندد مولع ًاشاب ن رک رع قررا E ج رب هدر

 اعا یا رب هنس هیصق شش هکعا تاتش ادعا بک را او هدر
 ندارو هللا هیفاک هوق یجداشاب ا یکیدش رک هکنج لا فّیم لس ترو هنادعا هل
 ندنرادسک ۱ ديمالتسا رک اسع نکل ریدلوا روب کی رک هک کو شش رو اک هنک دوش

 كن اسع ھی ی وا ی یسهبضق شیک ا نت E ها یار

 قوسلا 2 دیه و شعب تویمهدنا رارف و ح ورخ نددبص ید یە دعش) ندکدکع نرهلق یتوحر

 اوزار شوت
 یرارف ز واح* ندکب هدروک دم زورفز ور تو وا یتافلت یلک ید هددعف وو كن دم هلع ءا

 + دشا را رسا ید
 هدشل ندقدنل وا مالا قهل وا دیح و و قموف وا ورم ةولص هدراودرا ورثدنسادتا كنه راحت و

 هد رصع تو و و یسنر) دعج یدرون و وا فد را یرا_ڪ وشراق هس راس رم كنادعا نوا ره

 هز ا یرارف دل رول هک اهافنا ہیک لوا تا لیمکت یس د صف چ ؟هروس ه دقت رش "یراح

 ۰ ردررح هدرللانروژ ضعب نالیزاب هدنوام# یودرا یفیدل وا هوبت

 رب هلک: ردا الو ترا یتکلاع هک ندف رطرب ید كس یاب روام یسهدهو و قالفا هداناوب

 هب هرهاعهناسرت ه ردص یسهلج نیکلک راربسآ لیخر هن وامه یودرا ندنفرطاشاب سا ل رک و ندنفرط ك

 ۰ ردراشم وا لاسرا هنس هعلق ندو هرزوا ا عضو

 هحلسإ عا وناو E حو یر وط دعطق ل زح هلراو ەچ هدنس هب رام شاشو و

 ۰ هک اوا مانتعا و لحا رله رس تاشو

 هددعوقرم ةبراح هدعب یتهدلاقزآ هغلوا نایمالسا کچ راتف رک هدنرارف نیح یروطاربعا هچګو

 ۰ ردملنا رابخا یرلناجوت نالو
 دوعص هنفرط هوجناب ردا قارحاو تراف یابصقو ارق نالک هنکوا ید اشا شم هیلاراشمو

 ہلکا ریسا نیرلنابیص كردیا حارات ندفرط یکیا ینی رهبرق ےسج هراب زو جاقرب كنتلیارا وشم هلا

 . ردشُعا عمح ربسا ز واج* ندسأر كيب ىللا ندفرطره

 هدقدنل وا تاپس> یددع هل رار بسا 0 هگەعقوو ف هدن را هود و ه داهم و دنا رازال اکو

 ٠ ردشفلف تیاور ندفوق و باصصا ضعب یغنیدلوا غلاب هنفعض كمالسا رک اسع ۰

 زوتوا هناد اناوت سررب و یتیدنلوا تخورفو عیب هلوکو هبراج كدهشورغ شب چوا هيلع هان

 زکس هل فداصت یحهادیع هعسل ندقدل وا دوهشم یتیدلتاص هب هراب حوا یکیا نو وق نشان ه هراب

 ندر هب و هلی ریخت یدننام هعلق و ۰ رداد لباق یدادعت و باح كنام و اشا او ردوا



 دز قمر زا ته کره و رسا یک یر ی یا
a RARE9 ی  

 نایمالسا لویخ لاماب هریثک لاح نانلو و ECL راس و دوس ایا
 ۰ ردشل وا

 ey ودرا هدا رهصن که د ورايا ند راس زم یکیدتا ر كنعشود هرکص ندهروک ذمدعق و

 یجداسوررناسو اشاپ مهاربا و اشاب نسح سکر چ بونل وا ترمشابم هنبرفح سم هدروک ذم یارصصنامه
 : لواو بودا راغلا نداروا نامه هلب رلوا ره هکعا لوباج اتکا فارطا هك راو هشوغل

 ۷ نامهن دنفیدلوا لام الام هلءانغ لام یلامآ بج كرکاسع قحا بویلیا قارحاو تراغییلاوح

 ۰ رب تداوم ه وام یودزا

 هلاس فید وا ضشفلف نییعل و سش كوا رماها یلک بون ] وا هشدنا نوا احد ًامدقم و

 واحد كنادعا تویلاق تحاح هراذآ نکل ۰ یدآ کشم ق 1 وا لاصدا و لفن هربحذ هرلارو هست

 ۱ هلو هد ونل وا طرص اد نج هلا رک او ۰ روا هرادا غلبام اغلب نوامش یودرا هل رلاع رم و

 کا هدراتق و هل و نکل یدرولب هديا هرادا ی ودرا ردق یآ یداهلوا نفع وا ف رص

 7 یرونا ود و فلت هد راس تدم نایاب یی تاعورزم ندنغیدلوا لباقان, یطبض كمالسا

 ۰ ردر رخ هدنڪګ رات

 كنانس لا "الماک یسیضارا هچ نالیدهووا تان بولوا ندقالفا تافاضم لصالاف لصاخا

 ۰ ردشملوا تاغ لوم لا

 هجور یب تا داسا لزوک كب ات عوفو ندنرارب رقت كنارسا نانل وا انا هدلالخ وب

 یروط ارعا ۳ مدقم یآ یکا ندو : ل ۰ رول و ۱ دا را و جرد هلع و یرارب رفت ۳

 هند و یر ودرا كود كن ولناعح رالا راج یهدشاب هدک دتسدا كعا همصاحم یداخ لر نکیا هدن وهز

 لا موحش كس ن رافر ط و و شاشو هدام NS کیا روشسا غوا هلا دا رغلب هدق رط وب زر شک

 لمدیک هنفرط هدام مو مدیا هظفاع یزیگلم نامه رداکد مزال دارغا هز راردا تارخ

 ۳1 راشعد م هدا ترشاپم هرالح راسو هدارغلب هدزغدوع ورک بوزو هدفرطوا یمالسا لها

 4 1 رد هل وا لصاو یربخ یراقد]آ یهناخرازال و هوشربا تام ا لها نکیا هد هرواشمو

 ۱ ید یه دام كنابمرلسا هدن رب رفت هاش بودا تج هڏ رط ورب روطاربعا هلا لو اک اتیمع

 1 تقزم هنس ود را مالسا لها تا سرم هدنک وا ش ياش هل وا لصاو هن ودم دک یرخ یراقدلآ

 مازا ت توا تاقالم هلا روطاریعا و تواک لارج ندارارف نده دام ریدر و رارف دعا وآ

 2 ار شما دلنفاح یار هل ساشا راسزبم و هباط یب رالګ نالک مزال تن هب دام هدفدنل وا لاوس

 بودا مزج ینغج هلوا فلت 2 یلک هلکعا قسسصت یراز تورا تب وط ه هرلعاط ولناعع

 بولا سزنع ولناشع هدنکوا شبش هدعب یدلیا رب رقت ود كدلیا رارف تروص رابتخا یرورض
 شورو دقسد ندقدل وا فلت 0 رفا و ندوریج و دلک هدقدل وا یکنح هرج و بوط نوک 3 کس

  كتنرکسع ولنافع بول وا كاله لازجر لا نوشروف هده راحو ییرلکذلیا طبض ید یهیاطرب هل
 a یلوت ندا رارف ند هدام یسهلج هدنراکدلیا هدهاشم یب رم وه هل جو و



+ 

 ندیک بوک ندنفرط روطاربعا و رایدلیا ناعذا یتفح هبمهل روط هنک وا i کر و و

 . كم زوبترد كنهملع تلود هدنراودرا دوو مالسالا مث و هناحرازالو هدام و شبٌش راسوساح

 زوسو هدنرکدشا رابخا یتفیدلوا شغلوا بترت هدرا یر ر راودراو بولوا یرکسع ردق

 هلغلوا هدرارف یرازوک بوشود سارهو فوخ هن راګا قرلوا عياش هدننابم یرک اسع دیک

 شک یسودرا دیگ هحرک او ۰ یدرردا زارف هنسودرا مالسا لها دق دل وب تصرف زودنوک و درک ۱

 نورنا قلوا بجوم یوقرب ًاددحم ندننیدلوا هدلاک یرفوخ کل یدرولوا غلاب هکی ناسکم
 كمالسا لهاو بولک هنفرط هدام هلیسولتآ راغ كی زوتوا كلازج زراف نالوا هدنفرط قالفا
 رب هب ودنک ندنف رط روطاریعا ود مهل ه هن روا کر ند ورک ا ندوریازپ تولآ ییدرآ

 یتیرا رو م هساک هللالرت یرافرطو بول وا یمه راحت یلتدش تیاف كنسودنک هدنفرط قالفا هدقدنلوا "

 مالسا لها نالوا هدنک وا شبش نداروا هلا یراوس كب زوتوا هقشب ندنو ردا طبض كرت

 فلت رکسع ك رخ هحدبا راذک ندرلاروا ندنعدل وا: د ودسم رالو مەسل وا كج هلک هنس ودرا

 ودردراکرد یکج هيم هلروک شیارب ندنغجهلوا شل راو هلا یراوس كی نوا هدنروصو و یغجهلوا
 ردزآ یراپوط هجرکا كمالسا لها هقشب ندقدل وا س وام ندموقم لارنج هدکدتا باوح *هداما
 اشا شع ندنفرط مارحا هلت اشاب یضیف ناعلسو بولآ ییدتنلب او یرلندعم اشاب شم قحا

  بواک هنفرط شش هبمالسا رکخاسع نالوا هدهوجاب هلا اشاب شم هلکمک یلک هنتیعم

 هراعاط یکهدنناب و راسو زرولوا فلت نم هلج بولاق هدننب 2 یکیا هلا لا یزعدرآ

 هدقدل راتبج بوط هعاط روهر و رخ زءراسوساح ییرقجهراقبح بوط بولآ سرب یرکسع مالسا
 كمالسا لها هروک هن رارابخا كرع زاس وساح نالک ردراکرد یرلتح هیمهر وط نعراتاتلس هدنحا راسزبم

 شا هدادما یجدرلقاح وا هلبارکسع كی یهرکیو هنزاغو شش هلبارکسع كيزو ترد یرارزو وب
 رللازج هلج ود ردراو رطخ و اطخ هدقهروط هرکص ندنو ۰ ردهدلاک فوځ هد زعرکسع

 نوا كندا یذ نکیا ددم هدننب رارقو رارف روطارعا هدنرکدتا هدافا هروطارعا راطباضو
 ًاددع هلکعا روهظ یکلنش كنفتو بوط هدنسودرا مالسا لها هدرصع کک ینوک یک زوقط

 رکسع هلج ځد زس مهدیک یدعش نب روطارعا ود راردکرک كا شیورو هک وب بولک یرادادما
 تدوع هرکشدوسش هدغولک ارو هک نوا ل هنا هدلعره هدفدلوا ماتشخا توله هدارو لا
 E هداب و ندفرطرب یک یک راس هدک دلک د وهعم یدلبا هست ود زکیدنا رارف و

 هل.نظ ولنامع یییراوس رکسع هداب هدنرلکذلبا فداصت هن ر رب رکسع یکیا نکیاردبا رارف ندفرطرب

 .مولعم ندنرامالک كن ر رب یرافدلوا سنج فالخو ریدتا تخادنا بوط یکيا هلا كنفت یاب

 هقشب ندقدل وا حورح یرفاوو فلت رکسع رفاو هدلالخو هدهسبا رلیدتا تغارف ندکتج هدقدل وا

 یماباپ و یسانا كن رایضعب ندررپسا نانلوا ذخا هدتفرط هداهم یدنلهراب ندنلا ید لارنجرپ

 ۰ ردشلک هلوا مات و و كاا روطاربعا هدنرلک دنا لاح طن اردا داب رف بولک هروطارپعا

 ۰ نر 2 0



۱ ِ 0 a ۷۰ : = 

 كنولنافع ینوک یحی وا كنیکنرف لولیا هکردررح هاهجووب هدنرالانروژ هچم هروکذم تاعوقو
 هک دیک و رایدلیق رارق هدن رزوا راد یهدل وص و اص توعیح ند دن رد عفا و هد مات شنف یقاط

 قردل وا هرمص یکدا هد اروا و دلرهل ورايا ردق هلع مان شنمرا یاشخا یهکیا نوا توشلهدانز

 .ندحابص یسادرف بواب هیاطرب وشراق هنحانج غاص كنولایزسوا هک یصج وانواو ریدروق ودرا
 جد ندرلفرط واتس رای درلشاب دمو كس رلوعارف برس وا ندق رط ره و راد دنا بوط ردق دماشحا

 هدنرب یمرکی كموقرم رهش دلع ءان رایدنلوب هدکمهل ورايا ندفرطره راولناقع لصالا بواک راربخ انف
 ققاب شتآ هدهاکودرا نوحا كمهلرک یتدوعو و یدتسا كعا هداعا دهسرس ی.ودرا روطاریعا

تهم لزوک كبو یدالشاب هتک رجب ودرا هدلیل فصذ) هر فیقوت ییراوس ماطر هرز وا
 4 یدبا تا

 كنراوس قحا بوک یژکا كرکاسع ندب ر وک یهدنرزوا یغامریا هنیئالسیا هدنرزوا لو او

 ۳ رک توررتک یرع لا هل رع یر ندنرولبوک قالقا نکیا شمافلا یمهقرا "الماک زونه
 ندنرکاسع یللکوک اسوا هدانا ییدتسیا قرع ندیجه ع بولک یقاطرب ندیراوس ةي هلغمروط

 هدننب هقرف یکیا هل رام" ود ا عفد یرلنآ رب راوس هدنرلک دتسلا قرع بواک جد یرایضعب

 قرهتآ كنفت ندنرافدلوا رامدآ تار وحو ابق كب هيا یرکاسع یللکوک بودا روہظ هضراعم

 ندب ر وک هلتعرس قرهدلاشو یني راکنفت ځد رلیراوس رایدالشاب هغمغاچود كرت كرت هیراوس

 كراډلاکوک و یرللک هلتعرس هل وب كرانوب قحا ۰ ریدلیا یتاحنا هنب راشادقرا یهدوریا هليا رورم

 قرهتآ كنفت هنب رب رب بولوا یداب هن راقلناشپ ر كرایراوس یکهدورلیا یرامغاچ وید كرت كرت
 دنا هم نوا فیقوت ی یراوس ید را رایدرلشاب هكا رارف یغوط هرلهداب یکهدن راک وا

 هللا دنیا یظفل و هسا راهداس یک هدورلبا اهد راد غاب ود ( تلاه تلاه ( نالوا هنسانعم هلروط

  یرهلوتم عابنا نکچ كد هدنسهرا كناکدای هداننا یراقدلوا ناشی رپ ود یدصاب ولناڅک بوالکا

 کیا كن هداح نسل ناک دای ی هد ورايا اهد رايد الشاب هرارف كردا دایرف یک یراک دتشپا یهرعنو

 ۱ یی رارارف هلتع سم هل و كراقاشواو عاتفسا یسس كنف نکیا هرز وا تحارسا و مارآ هدنفرط

  رایدلغاط هلوص و 0 قرهدلاشو ید د رلکنف هرز وا عابنا لوا نامه هل راج وق وا كڪدا هدهاشم

 مظنت كرهرب رو ته و تلاقتسا توش هنآ نکیا اردیک هلا 4ب ع وا کا جد روطاریعا

 یمودن :ک ندننپدلوا هدمت ا نوشروق ندفرطرهو ندنکیدمهلکد هک هددسا یدل ہک اک

 هشبش بودیا راغلا یضوط هشبش قترهلآ مدآرب زکلاب هنناب هلبنظ روپهدیا بیقعت ولنافع اھ یجد
 یسودنک هدعب یدزید رلبوط هرزوا كعا تعداد ار و واناغم هدنیشاب یرپ وکرب هلاق تعاسر

 قلناشب رپ و هدنفرظ تقو زا بوربک هماظن رکاسع هلتفرعم كللارنج مان یسال هدانناو یدتیک هثبش

 كناناویح نکج یفنلرغآ راسو رداج ارز ۰ یدلوا بجوم یراسخ یلک هدهسیدلوا فرطرب

 هل راعا رارف ردا دای رف ود رویلک ولناشعو كرن هرناویح قالبج بوسک یرلنالوق یرایدب

 فیرعت قلناشب رپ وش هله ۰ ربیدلوا وریپ هرنآ هرزوا لاحوب ځد یرایجهب ىع تام#* راسو بوط
 2 یقاط عابنا ندا رارفوش هکیدباوب یسانف كاو یدا قلنوغزو ر قو یلاثءا هدنروص نمهنلوا



f ۷۱  
 ولناعع را اید | اہل ارق 1 نالا عفاو ردق دن رهش شو ندنس هبصق شاش بویالشاپ ا ,

 هرک جاقر هیراوس نالف هدوریک بودا تردابم "هسقعت هلا یراوس ولتیلک قحا وا فقاو هلاحو "
 یدلوا قرح یسهبصق شبش هلغلوب ع وف و ځد كجه راحت رپ هدنراوج شبش هرکصو رایدتا موجه
 یرله رق یکیدک ولناغع نکیا هداروا بولوا لصاو هشوغل یسودرا اب زس وا هدندرد یمرکی تلوایاو

 هلمج وو هدنرالا روز هچک هتشيا ٠ یدنلآ رخ یغنیدل وا لوک كنسهیصق هوحناب یتحو یفیدل وا شقاب

 ۰ هنلاح كنتوا یودرا ما هلک زر ۰ ردررج .

 بونلوا ترشاسبم هنتارک اذم یغجهلوا بسانم ققلوا تع زع هفرط هلو قلباب هل هرکص ندنو

 یسهبصق شيشو شطاا رارف هنفرط شوغل توبهروط جد هدشبش قیاس لا ور راولهج هکنوج

 لک نیت هدورلبا تعاتس یار نزاو شش هنسودرا رز سع تو شو یار

E TT TSهدهناسترازال یناکرا نوامه یود ا  

 كنهجحایذ بودا باحصتسا و بلج هن هدام یتلاحرو یتسیضاق نواه یودرا مرک رادرس هلغغل وب

 بوصنم هدنجراخ یزاغوب شیش هلبا باتش هنناج شبش ینوکی جج وا نوا ثالولیاو یحجنج وا یعرکی

 ارکت رارکت هللا توعدو بلج هروضح ییاروش بابرا هل هدنرالوص و هب یرکسعرس هح نالوا
 ند کک یک شبش هلا رارف ًامزبنم ید یسودرا لارق هّلدما بودا باطخ هیجوت ۵ هلج

 هدوغار یعشد شلوا ناشیر هلو و ندنفیدلوا اج ولردرب تینما ندند نکل یدنل وا قارحا

 نانلوا طیض كنادعا لکد تدوع ورک ندنفردل وا كيد تصرف ات هنیشد كعا تدوع هه دامه

 راس هلغغوا هیصوت و هات 9 هرایر ےک e ًاددحم هدرلورحا و ورايا ندنرلهاکس رم

 او لولا مدوصقم هلیسهعاشا تیقعت قد توتلاق ندر نمهلج نکل ردهدتفل وا رفح _

 ندن سودرا هناګرازال ن کل ردرببک و ریغص نسحس» هج رکا ریدنوب هدک دید زکسرید هن ردکقک هنن راف رط

 رس ندن و تعاس جوا جانا را د ند 1 عاش یزافو شیش ندنا و ا شش هب هب دامه

 قج هغاب اروم هرکرب رکا یدلیا برقت اتش مایا و ۰ رولوا غلاب هتعاسرب یمرکی ًاعج هکتعاس شب
 هدنرالا كزعرکسع هکیدلاق ۰ رول وا لکشم لاح هلفمالوا لباق یلقن هریخذ ندهفاسم ردقو هسیارول وا

 شبا هرلنو هرکص ندنو یدلآ کو عو ۰ ردهدهفرا یرازوک ندنفدلوآ مانع لام هدایژ

 یروطاربعا دیک بولوا دتغ ردق نوک شب نوا یسهب راح شیش هکنوج و یدک یتفو كم ریدروک

 تابثرابظا هدهاک هکرع زورو بش هیمالسا رکاسع هلغلوا دوجوم یلاجر ٌهفاکو یلازج یکیا نواو
 ندنلسق ةدشلادعب حرف یمطتا رارف امزمنم كنادعا نكيأ هدنرزکف رولوا رڪ” هين لاح هدلاح یراکدتا

 قفل وا افتکا هلا قجردقوب تل هنسوب كلذ ىلع ءا ۰ ردهلومأم ريغ ةبهومو هیهلا تیانعر قرەلوا
 هم هلا ادعا ردهرک چوا هیمالسا رکاسع بودا E اشاب رکسعسم ۰ یدلند ردیساتم

 یرالاشحا كماغا 3 و مادقا هکنج 1 ندنو هلیرلل وا رفظهو روصنم هلدلا بولک ا

 وص هنسارعص راوشمط ندراوشمط رولهچک بولوا رالع كانن ینارطا كراوشمط و ۰ ردراو

 ینمالکوب كناشاپ رکسعرس ځد فوقو بابرا ضعب یدید رارولیهر و هلبس یهاکودرا بورویلاص ف



 یک ۷۲ تی

 تمجر ننرفوب خان هلا تیغ لام یرقدلآ نیر یسیلیخرب ندرک اسع یتح بودا دیأت

 صا راز هدک دید نسر د 4 هباعا نیما ی ا یرهک: مرکا رادرس رایدلیا تداور ییرلکدلبا رارف و

 یدک ندرس یکسا هلکعد زرلیا تردقم لذ هتکرح هروک کا هسارول وا رداص نامرف هلهجون رل وق

 افتک | یتعی افتا هلبا ردقوب یرکیدو ( عنقنمزع) لومآم ریغنم یسیرب ندنراچ ا هدقدنل والاّوس ندنرلاخا

 صرح نادنچ هکنج ندنسلوا منتفم هلبا مانغ لاوما كرکسعو ییرقت كناتش لصالا بود لهدا

 هلاّوس ود ردهدلحمهب یرکسع نعشدو تراسح هکعد لهدیک ورايا هنسک هلیبسح یرلکجهیعا تبغرو

 رادرس ًاباوج کا هلکعا دارا یلاژسو یدنفا قثار ىلع لوا ةچانزور طقف یدطا ترداسبم هاب

 لوپاچو هتچ هدول رکسع رادقهرب هرکص ندکدید شيا رارف هراوشمهروک هنغیدنلوا جیک” مرکآ
 . یدنفا یربخ دم یعیقوتو یدنفا سسر هدکدید یزلوا بسانم مهسنباتکرح یرغوط ورايا هلیقبرط

 نالوا بسانم ردق و نديك ورايا یسودنک هد وغارب هب ورک ن کیا دوجوم ابار هدزکمارک فالسا

 هراوشمط هسیارولوا نکعو كقیک هبورلیا هلپجول وا اشاب رکسعرس هدبودبا تماقا هداروپ زس هنن
 باوصتسا یآرو جد یراراس رایدد و هم نوسل وا بوط شب جوا بونا

 ِِ نایمرد یا راوشمط ندنفیدلوا یسهدعاسم كتقوو بولوب ماتخ ثحو هلبراعا
 رد ربو ماتخ هسلجم قرهنوا هرک اذم یسهفاحم تروص ثنهداپم

 و وا اا هاروا هن یتاکرا نوامه یودرا نالوا شلروتک ندهناحرازال م رکص ندنو

 ۰ "ردرافلوا لاسراو باکرا اطعالاب یراانیمت جد كرانل وا كجهدنک هلوباج

 رسو طبض یعالقو عاقب هچن یک هوچناب و هقنلپ قآ وراقو ندکلنا جد اشاب شم هدلالخو

 هبمالسا نئافس هد دعا یذ رخا وا هلکعا ریهطن و هیفصت نلحاوس هنوط ردق هنسوشراق دارغلب و

 . یدالشاب هکعا دش دمآ هدارغلب ندند و

 4 ردنا بیدأتی یسایتشا برص اشاب یضیفنایلس نالوا یرکسعرسیناج دارغلب و یسیلا و یلبامور

 ٠ قحا بولوا رومآم هکعا موحش هادعا دالب ندفرطر دوا هلا روبع ییهوط بویرو ورانا

 هواروم ندنکیدعا رومظ ماقهاو مادقا تروص ندنسودنک هجرد یلومآم كمرکا رادرس هدباب وب

 یناج دارغلب هلسلابا للیامورو ۰ یدنلوا نیبعت هنسهظفاحم هچثورزو با لع نکیا هدلح ِ
 ندنرلغارح كن ] جد یعلظفاحم دارغلب بونلوا هیجوت هاشاب یدبع یظفاح دارغلب یکلرکسع

 ۰ یدنلف هلاحا هباشات ناعع رزو

 تا ردواتشاب یدع جا د چنار ر لهرقنا ندنقرط یرکسعریم دارغلب هدلالخو

 ندنفرط و هلا هیاک رکاسع یراراس و كب كلام ندناریمربم و اشا ىلع یلنلده یعوبشاب

 : رد رشلناب هامل و تراع کلا دیگ هلا روبع

 یه تولیریدلاق ندنررپ هلکعا ناعسا یسیلاها هرد شب نوا ندنسارف هچګ هدلاح و

 ۱ ۰ ردشلردتا ناکسا

I 



OANA TO هم ات TATA! 
 دخ ملت

 هکنوج تونم روس قوح هب راحت و هک ز كف زا وژ روطاریعا هل حو یتییدنل وا اا و لوح

 تالاع صع کک ن قر هل وا رفظم هد روس ر ترا ا هدنا تاج 0 ر هلا دن ريق

Kوا رک دوور فنا نکیا قو یم هش خش یعاب هدنسابلخ دوساقم هدن رنک ی هیلعتل ود 8  

 کل هح و و بارطضا و ما راحود هلا رلعازهنا هارک هن رطاخ ۳ لر ەلک هروهظ هلا تربع

 بول وا یراح هرز وا كعا دانسا و طا ر هنسه داع تاب سا یاعوق و a هلا تدا طو

 یتسهبداع بابا كنەقاس تاعوقو ارظن هنعب دل وا یس ەفبظ و كح رات ید نا یییابسا كناموق و

 هدنح ورخ ندنداعسرد كنوامش یودرا هقشب ندنغل ساظن .كنهمالسا رکاسع : ا یر

 نددبلع و رفظ لوصح هگرط ورب هاب هناصفت و روصق نالوا د وشم را تاب و هلقن تایسا ۱

 یفوتسم یراهریخذ و یلعا یراتام و هولساو عمو بترم كنرکاسع هچگو هنک ودیا شاک سی
 رون روک هدن ر وص قحهلناسا یعاس هد رظذ "یداب هروک ذم تاعوق و هڪ رح نق ار هنغىدلوا

 شحریدلاص هناراک اد كب هکنح تول وا E یادق قوج كب هدن واه یودرا هعقدو هحرکاو

 وشراق هتفهر ی ودرار تش ندر us تتر و ك ناس دن هددسدا قم یرقدل وا

 كن هیم السا رد وا ۰ .رولس هنآ وا لع ر هداعلا قوف قعاس وا و 5 رکصذد هعفا دم هب وشراق

 هدن رل هطبصم یرلهلاکم ارفس و هدو قار وا نالوا شل زاد هدف ول وا هسا یسهقاس تاب

 یاعوفوو ید رول هڪ و زوک ذم هدراعاو راب ةهنسلا و روطسم و دبقم هد رالات ر وژ .دجک و

 دابا یک یر را ناسوس و راس نمدنلاس تالصف و دانا ۳

 ۰ مدل وا لج
 لیکتسم هللامکتسا كنه دام بابا نانلوا رکذد زکلاب د هدیرحنف تیرفظم باپسا طقف

 یک قفل و شهاوخ و قوش هل سدان ز و تلق توق د كنودرا ر تویم هل وا رع :

 3 ۰ ردشلک هل وا درع ند رفظ لح رس e لو فو ساک والم

 رکذلافلاسو ندنقابس و قايس كناعوق و هدک هسا لکد فقاو هنلاوحا قیاقح كنسودرا هع

 E هلل وا ماتر وتق هلن شات ع ےگ تقول وا هرز وا یدل وا هدافتسا ندنرارب رقت كرلربسا

 یلدنسدوخ هدلاح ِ وا لقاغ ندرحنف جد فزوژ روطاربعا بول وا نابتسم تادا وا هدرارف

 نالوا هدنس ه اتم شم رطاح ور هالکم رب و روتف هنناکرا یسودرا هلا ەد اموق تاذلاب هلیدسح

 2 اع دیک ندنم وه كن هم السا رک اسع قرطره و شمالاق یسهب رکسع هطباض

 رد وص یکودا شغل و هدننک ارب هقرف هفرف :

 بت رم كنه ندنعیدل وا شف واع زونه ها یرلنریع و قاشا شنا كن دیم)لسا فر ایل



 و هر ترا دف زا هب راح کد ی تار ا ےک نامش ییزو زا
 e تست as جد هدنص وصخ تکرحو مهف ا یطرش هجولشاب ر كنغلغوبشاب ودرا =

  ۱ aكناغا فسو دعل اب تاحوق هدلاح ره و ۰ ید ۱ یسیوق تدسرپ كترفظم یدو ندنغيدلو :

 کا و ینتراهمو تدالج كناشاب نبح رکسعرسو ینتریغو تیجو ینکلرورپ رکسع
 ترخو تاهابم بج وم هلم و تل ود كل ردا تاا نیراتعاصع و تراسح طرف كن هبمالسا

 یلک را تا سالفت نالوا قاقنا ص3 و هلا هبس ور جد اشا ناعلس یسلا و ردلح هدلالخو و

 رده وا توس دا ندا یکیدلیا نالاتو تراغ کلاغ ضب كناخ

 a کت رخ الامیر یسهتن یا زوسکیا ویشآ یراتمضحر ور فیرش همرکع هکعریما
 هت راما دنسم كبلاغ فی رش یردارب رب دن رب هلا یسارا قاقتا كشرش مرح "یلاها هدکدتا تافو ی وک

  ةمرکم هکم تفارش ھا هبنس تاضمشت نام لوص ولایدل هتداعسرد هدنابعش طسا وا یعیدنل وا داعصا -

 كاملا راشم موح رم هرول دن رب رڪ كخروع مات روکشلادبع نم ةللادبع ۰ ردشلروب لاسرا یار

 فیرش هکرد یربج خروم ۰ : ردشلوا قفوم هتموکح یارجا لزوک كب ن .رکیشلک هتراما ماقم هدلاح

 . ندنکیدتا تب ور سفتلاب ارد رح و یک تومەروط لفاغ هظارب نداق روحاریدس ر ورس

 یهو ورک سا رحو نا رعو لاک رب قرط تینا هدننامز ندنکیدتک هرز وا تیناتحو لدع ها رهاش اٌیاد و

 هدا یرلفلخ و فلس ِِ تولوا دیعب یا و دج یل !اعفا هلعل وا لاح یو فئاخ ندنتسایس

 و 5 ۰ ردشماک لتم

 هژتسانم قلوا ین اا يا ناق نالوا فورعع هلتعاصش ندیراب رهش یانرق هدیناخ دجا رود

 هعفد او قلیشابش واج ردا بقا رع عطق هدیهاشداب تمدخ بول وا ا هدن وامش نور هدن آ

 ۱ ندهلع تل ود نارادکما نالوا شو هرز وا تاقا هدنس هن اح ES هداتناو و شا قلروخاریما

 ِ لس وا ات راد مزاع هدلا وش لئا وا كن رع سکر ج روهشمع

 " هطلغاقاس ے ر علوا توف هت اغا لع هداز یلکی ,یسدهوو هللغ هدلاوش لالخ هن

 [TE لها ردقن هدنگا زاغو یدتفا لیلخ قحا ۳ یدیشف وا بصن یدنفا لیلخ نال وا یهدهو و

 لوا د دا تروص وو ادب لح لع بوریدتا رادصا اع رجا هعطق تن ود

  كصوصخ و ةللاذاعم ندنفیلعوط هانا داهرف ی یحناتسب نالوا شلنا لابقا بسک هدماکته
 هل و یدنفا لیلخ نوحما یعتع ودنک نبع هتعبط زکلاب هدیوبعا هظحالم یړذاح نالوا هدنتع

 . هدنتح یدنفا لیلخ هلقشلوا الا هلون عع ندنفرط اغا داهرف ود شمردتا تادحا تروص ر

 1 9 هاو ندنفرط تاوذ ضعب نالوا یسیماح نکیا قجهلوا هلماعم هنوک هتشب كرهلک هروهظ هناکولم بضغ



 ی ۷و وی

 هد 7 توت وا و نع زکلاب قرەنلوا هدافا ود س ردنا رادصا اغا e ا

 E n 2 ۰ لو )وا بصذ انا قطصم نا فا رس ا قلهدءوو دح دقا

 ۰ 9 لصاو هل داعس رد یربح یتافو د ناب در را ریس تو و در : یر < كن ها ید

 هدعد و تولو | دل وتم ندسلص تا اد وبق دج اهلا ر E هدربحر رکی زو هللا راشم رز و

 لخاد هنسهرهز یرل.الغ رالبک جا هدنرد-قرق بولی روب عارچ هب هناخا واح هدنوردنا قلارارب

 راد دنا ناغعرود و هش ےس رتا یللا و فرار نواب اور
 حارخا ندنواهه نام هلیصنم هلاحرت هدنسهعاید زوفط شقلاو شاوا لئان هنسهاب یغلاغا

 فلت رج ناخ قا نا یا شلروپ هو
 بودا ترور هدن ندنفبدلوا یرارادقوج هدنرکلهدازمش هکن وچ هدنراقدل وا تنطلس تخت سلاح

 ناظلس ردق هنس رکی ۰ یدنا راشمروب تفتلم هلرجا ودزا ناطلس ةا ناز تحاص

 ڑکا توبلق هولاو تالاا ییدغا رود هدلاح ییددنلو فرشم هل راجا ود زا فرش كناهملا راشم

 غاطهرف هدنلالخ یسهنس ید شع هدنکلیلاو هنسو یادتا ۰ ردرلشلوا بوصنم ًاررکم هرالح

 ت رای دات توق تام قرار نم یل هتسوو لیاموز اس
 نطصم ناطلس ندنفدلوا شعا ینلقازو لح هلغلوا قفوم هتمدخ نسحیافا بولوا رومام

 ا تصل مرک ارادرد هدنسهنس شا E هل دیم رفظ و عتث نایت و یراتضح اک

 د یصج واو یدنل وا و و یی رفظمیک یرلفاس دوا نکل

 هلو تولوا رومام سدان اتا ع یدارک ا نژود روتل وا مت یسح جش نیا یدیلاو هیهاتوک

 هدنشهنس ۲۰۲ نکیا یظفاح هدنق هرکو ۰ ردشعا مان تسک هلا ینلقآزو هن هدنل راشخا هل وا رفظم

 هب دعا وا او ا ر شا
9 

 هد راشمو لک امو دعا ر یارحا لکوتم هدن ر وما تو نام ترم هداشک نیک وراق و تحاص

 فر رش عماحر هدهیهات وک تولوا تادرب لئامالا ۳و لام دناعاکت
 9 هدەداد یتیدرا وره و اشنا

 ردشقت بودا ایحایتمان هلیساقبا راررب قحهلوا لیچرک ذ بج وم

 1 ناطلس اما تافو *

 ورنن دنفو لخ ی روح ناطلس اعا یر رشم كرر تل رج ناح داد ناک

 هرزوآ یتبصو هاا تافو ینوکیحرب نوا كنسهدعلایذ یسهنس ۲۰۲ وبشا قرەلوا حالا ةلتیلع

 قوتم قبسا ردص یرلیلاعح وز عقا و هددلاخ تر طح بنج ادالادعب یزامت هد راصنا بول وا عماح

 هرزوا یراب رشم یاضتقع اهلاراشم ناطلس ۰ ردشه وا نفد هدنراوجیرف كناشاب دم هدازنسح

 غقاولافو راعتشترهش هلبا هریثک لاوما راخدا ندنرقدلوا هکسغو هفرصتم تیاف هدنراید روما



۱ 

 نیت ۷ نو

 ندنهدل وا لاکر هبلام هاضم هلشسانم رفس هتل هداننا و ید ارا و را هعطاقم و ارت ات یو ج هنس ه لمع

 یساعا روم رب نکیارولشذ رول وا رادم یلیخ هنفراصعرفس یسهرخدم لاوما كناهلاراشم

 ااا ی ت وم

 نالوا یربهع رک كن راترضح ناخ دیم ادبع هعدق ما یزارب ندناعطاقم نانلو هدنسهدمع

 ۰. ردخفلق ج هن رلهدمع ناطلس هنعآ هلا ناطلس اعا

 الیتسا دام داتش و داد روما هدئس هناس تونل و ةد دم كناملاراشم < هم وح سه ورد دهد دم ت ادم

 مان یرعد لا نالوا شعا العتسا هلا لا : دوفت و لاوم وما عجو ترش تسک هدنشلن یتلم و

 ۱ رایدنل وا سبح هلا ذخا بقعرد اغادیعس یرادفوحوبف و یدنفا یلج یمادنخک كناپل اراشم هلبا ناکرزاب

 هنانلابا ال هدنسهباس كن هموح رم یدنفاناعع ندنبس ردم نال وا یتاک فرصم كناملاراشم دعشل ندرلنو

 رفد یعسا هنس هدا رااب ندنعدل وا شل هناسل یالوط ندنساحان را وطا نالک هل وا عفا و قره وط توت آ

 لد هلق ییاعطاقم یتیدل وا شعا لرادت هدنسالنتسا تقو ا سبح ید وا قردنل واكح ندنبس ردم

 هبلاطم لام یللیخرب ندنس ودنکه لا اعا هدسیحم یجداغا دیعسو شغل واقن قاطنتسالادعب هلعفر ندنرزوا

 تاعطاقم وتاما لا كر هبا تعانق هلباقلن کر زاب زکلاب موقم هنلاح كن رعد ملک ۰ ردشغ و هدقغل وا

 هلیص وصخ و رګ: رچل وا هروک هنسهزادنا ودنکی لام كَملخ هدنس هاش ناطلس بوش راق هب هيلکر وما و

 ناطلس قافتالا هلا یدنفاناعع و اغادبعس موقمو ۰ ید ردنا مادا یک یساباعر ودنک ییسیلاهازفاس

 هلاح هدافاو ضع 4 هناهاش یانک اح هنسک نکیشمالاق افج و مس یرلکدعا هقلخ ردا تلآ ییذوفن

 وردد را هنس ےھت دعشل ندن راتابدعت و لاظم نالک هعوق و هل ر وص و رم ید نەدا تراسح

 ڭنىليا مور عوج و هنناصع كناشاب دو یقرصتم هردوعشا نر و دعدعد هب هيلع تل ود

 ۰ یدیشمالاق قلانف یرلکدع | لصالا تول وا لقتسم تاس هنس وا رک اسع راسخ "هدزاب دعدد جاقرب

 هح اسم تدعر یتاطلس رطاخ یارب هده سرا شملوا لاح فقا و یرلت رطح را دی ادبع هحر کاو

 . هدنرورم زور دنچو شمروب تلادع یارجا ررح لاونمر هلیبسح یتافو كناہلاراشم هرکو بوروب
 یابیساو لا وما دفاک هرکص ندنلتق كن رمد ۰ ردشمسوک تربع ۳ ها اتو كند موق رم

 رشانم 5 هنن رب رګ ا لاوما نال وا هدزفاس تونل وا طبص ند ريم بناج عج

 ۱ ۰ ردشاردنوک
 هروک هفظ یرلهلخادم هنب رلشدا ىلا مور ا اما تول وا نوبم هل مج وو هد رات بیدا

 ةءوح رم هکر دکر ک قلوا ییالوط ندنراهعطاقم نانلوب هدیلاوخ وا كناطلس اعا هموح رم

 2 ردشلروک هدنراتروص E ضعب یتبدل وا ی را هعطاقم رها اح هدق رطل وا

  قحبلوا لصن و قلرسماظن هن و هسا قیاطم هعقاو یسهداقا كن دنفا تيدا رک | هللا ناعسف

 .  هدنروص كجهلیهدا دابع رارضاو دالب بب رخ هلل و هر رح یاب و یغاب چاقرب هلب و هکر دقلانف
 هد ويملوا قباطم دعقا و یسهدافا لا دنفا تيدا رک و هلک مزال بیدأت یرلنآ هرکص هدب ولد رب و زو

  ردقزسفاصنا لوپ كب دوب هسیا شلک هعوقو ردغ هدنرقح اعمط هنناعطاقمو لاوما كرانوب درج



VW.شب  

 كمر داد ید ردق كتسنما و تب E تم د رغلدل وا متم ه لس اچ دلا ادع یار ال رد رود ر e هلو

 دعلاطء ییم هلم اج ا ا روبح a . رها تبلظ دی ربخ تاوعد رار 1G اهدناقر یک ره و

 ۰ مدنار ردا اح ا ۱ هلق درک 1 وا

E RI: E 

 هک یتش عیافو وب
 زوبکیا كب وبشا هدلاح یغیدل وا ندهیععبط روما یعوقو فیجارا ولرد سانلا نیب هده راحت مایا

 هدنرورم هقیقدح وا یمرکی تعاسترد ندسعش عولط ینوک هبنشرامج یعزوتط كننابعش یسهنسیکیا

 سم فوسک ندا روبحم هنسهعاشا فیجارا صعب و هنسدعلاطم هم ورندهن وا یسلاها لوبناتسا

 یرف تفاس ترد هدمسیا شر و رخ میخ هلو دو کا
 یتیدل وا رداصیرلاطخ هقیقدیمرکی كنیم ندنرقدلوا شا حارختسا ییعوقو هدنرورم هتیقدچ وا

 جایزا اما رد رح یوفو اطخ قحردقو هدناسح كراع ز یکسا ۰ ردحرصم هدنخ رات بیدا

 ۰ ردیمولعم كنابرا یک هلس هل وا مت جد راطخ و هل اه دن دج

 ۰ ردشلنا ارحا ییماکحا اضعب هداناو جد رشرح نالوا شمریک هنیکح تداع هدنداعسرد "

1 

 عطق E ندا ل وادن در ات "یدانا هل دس یراباکتراو ردع ۶1 لاو ماطر و

 هلدتفر رم انا فس ول یرظان هاڪ رص نیعل وا لتحم لاوحا یشاندعل وا رابع" و ص3ات ی رد ] وا

 صلاح دور ا لار یکنرف نالوا خار هب هراب نوا رو سانلانمب هکی دل وا طب ر دماطن هد ر وص وش

 لقدنفو هب هراب رب وا شور رسد یوتلا زدلاب ند هدو قک سس و da راد رزو هرز وا یناسح

 بولوا جار هشورغرج وا یرصم بوبجو هشورغ ق رچوا بوب یلوباتساو هشورط شب راجو
 يک ره هدداتس و داد تویمک نوت قدرف و كسک دعباعف و یسلت و ط لمار وتسد و یر ماظنو

 هلل ر وص و تونل وا | را رها دف رط ره هدرنعک وا تباتسح هلل را دقم یناصع هسا رولو هدنلا

 ۰ حک مزال كعا تعجر هب هن ر اا ص قان هلوعم و

 زوت وا هدب دعم نایک نکیا ہرکلکح ههاصم هج هلام نغل وا یجط ما قلق دقت هدنماکنه رقس

 ِ قیما ندعم عج هلوا تا یعفانم یلک 4 یربم بناح تولو راره وج راداع لدلروک و رندهنس قرق

 تاق جاقرب ندنکل وا نامه هدلاح یعیدل وا جارشنا "یداب نیکعا لاسرا یتسهنوع و رب رح هب هیلع رد

 1 هعفد وب نکشماغل وا عطف نت نانل وا ریبعت یلقدنف زونه هدیناخ دج رود كره دلشيا ان ورف هدا ز

 نوامش تاکر ۰ ردح مصم هد نڪ رات بیدا یکودا ش ۳ لق ترشا هنعطو یرهمعب ر لفدنف ل

 قلوا تارج تقو هسلا هس زح روما تولوا و ید و جازلا لیلع یدنفا لیعاعما یراد رفد

 تصذ یدنفا كن قح هداز اشا دجا هنر هلا لزع هدلاوش لالخ ند 2 تسک هلت دخ

 : ۰ ردشملروي نییعت و
 7۷ j قحا بول وا لوبقمو لبقم هاا نرلیصم هلل سح حک كمرک ] رادرس الا هج ور هداننا وب

 ه یدنفا كب دوج یلغوا ندنیسردم هدننعک تیص وصخ ا هتنطلس بناح جد هلا یرخا تمج



EEو  

3 

 سد ر رک تل دا فظن ا روم نالوا اغ ر :دص یارک هدمب و نسا رفد هدن و امش یودرا

 و قفلت ارجا یرلفاغزو روس مسر هدقدل وا متیم تدوع ًاروصنم هللا ءاشناو قفل وا حاکن دقع
 نوا اقا هر ید جی هل تر هنس هدا را اب ندنهدل و هآ ما زانو ضرع هب هناهاش یابک اح

 فف ۰ ردشفل وا حاکن دقع ررحم لاونمر هدنسهناحتخاس كند ES را یعتلا
 یزخ و ادنتک هدودرا ی دونگ .دعفد وب بول وا مولعم یصاصتخا هب هئس تنطلس فرط كتدنقا

 ۳۹ طی دعا د تلود روما دعع و لح هد رصع و هدلاس یرلقدل وا معآ E هدنداعسرد غا ےل

 ناو ندنشندل وا هززوآ تلق وض ار لحام قاوق لدتفا یتح ردشفلو ضو هن رااالقتناو +

 هدول جا رو جد هنیارس قاوق یلهنببآ یک یرللو وص نالوا هننارسلحاس شاطکشب ندنم ییوص
 هنس هدارا قفل و ارجا هناخ وا ځد یوص ےقم هسیا رولیروب هدارا هفرط یتنقره نویامه حوک

 هلغا وب ماتخ یرالو وص روک ذم هدلالخو نیفلوا شلروی رومام کوب اغا ےلس قرهلوا ندنساضتقا

 روع ر هاغا لس ندنرلکروک نالوا صوصخح دن رات ویا سیفن سفن یرلتیضح ناخ دیخادبع
 E ۰ ردشعروس تاعغتلاو هحوت رابظا هلسابلا روك

 دامن فا ضو لدفاصو ملاع یاباب ا تاب نسح یلاءردص ماقمعاق هروک هت ر رع كندنفا بیدا

 یضار ندنرادرک و راوطا جد قلخ و دونشخ هناهآش تاد ندنسودنک هلتببنج یعنالوا تاذرب

 هب هبل تنطلس ماه ك1 وا رولت ندقاح وا Ece نذفدل وا یصزان و وق وا هدرلدسلا رم

 لزرع یتوک ی درد یمرکی كنهعخایذ هرزوا قفل وا مادا هدن وامه یودرا ندنغیدملوا قوقو
 یدنلوا بص ماقمعات هلسلوا هعا تنحن ندلاحر قيرط اشا قطصم یظقاحم زاغو هت رال

 ىح ەتلوا ناب هدرز هددسا شلوا تو رسم ىدا یر هنر دو كنوپامش یودراالا هح ور

TEN و 

SESهروهظ هدنناج هیسور هليو ناشیرو فیعص كتسودرا اععاو روصخ  

 ۰ کجا رو ناو هک <۱ تاهاص هلا ا تاحوتق ی رهل هوا روتف و ملا بج وم ته ولغع را

 ٠ مار دانا جد ه رکسع "هوق نانلوا قوس هس رزوا اشاب د هرق ی رصتم هردوعشا

 هدرصع حراح ادورطم جد ندقرطر ۰ یدارولوآ نوردشارخ بحوم د هدامو ندنکیدعهدیا

Aسد  
 سا تنش هنایس ۱ قلوا لخاد ہرصم رلکب دارعو مهاربا نالوا ییولح رول هیسورو نانلو

  دلرصع وب » ینیدساوا حاضیاو حرش ةداس دلج قرهنلآ یئداوح ی ءراقدل وا
 هشدخ خا E كن هنلا كرات هَ نکیشم وا قرص رلکما هح و نوا یصالعسا

 بنأاح یدتقا ےعن ناعع دوام ناود EE هد لاوحا قبقحم تح بول وا هشیدنا و

 ۰ یدبآ لوغشم هللا هلخاد تایراحم ید یسلاو دادغب هداتنا لوا ۰ ردشلروی لاسرا هرصم

 41.ا ون ىزا هدرا !هبطح كن رت رطح ناخ دیم ادع ا هروک ذم تاحوتق كلذ .یلع ۳

 عفو هداپم هلص وصخ و قیاطم هتوعصم كنعرش تیدح ( ازغ دف ایزاغ زهج نم ) ی وا دا
 نخل وا قفاوم هنیشع نیطالس هدعاق یسهوالع تکرابم ظفلو هتب ربهیلع باقلا هرکص ندنسهلج

 ۳ ظا هم هنس وقوا يو ا هم لصاو هب داعسر رد یرح ی كن زاعو هداه



 ندنفدل وا مولعم یعح هلوا رم دم ید یسه راح دیک بول وا ا یمهعلق یر را

 هعطق رپ E هب یدنفا مالالا ج ود رد د تسانم ی وا هو ها ونع شاخ هدلاح و 3

 . یدیشل وا رذاص نواب
 ( ۱۲۰۳ هنس عیاقو )

 یسهنس چ وا ز وسکیا تا وبشا ترسم رخ كنسهعف و شيش نالوبعوقو اقا ۱

 ارجا یر یعلنش پوط نوک جوا هدقدلوا لصاو هتداعسرد ینوک هعجب یصکعا كنماطا مرح
 ناشو هدنوام یودرا هدنروص یعیدنلوا ددرت د ا جد هن رزوا كنو و شم ! وا

 ۱ رطاح دراو یراتح هل وا E ود یدمل وا لوبق سر هدهباهاش دزر زی دخ یکوح و و کوب كتا

 ییالوط ندنرلعا ضر عد ه هس و رج تالاع ضعي هدب ول وب ما یادم راول همس ور هدف رط ور و هند وا

 همه وم هش رش یاوتف نالیر و ی هنغيدمل وا تاناقح و فاصذا هو عاق قفاوم و كص وصخ و

 هب ی راصذا توا وا عماح گر ناخ دا دیع یروک هعج ین وا كورم هام

 هل رش هیلع سا وا هدالب فارطا و هوالع ی یاونع یزاغ هنر هلیلح تاصلا هد هوش رش هیطح یاننا

 0 ردشغلق هعاشا و نالعا صوص تد ربخ ص وصخ و

 6 هرد وفشا علاقو 7

 هدنلسا رخ وا هلا راد قوحجر هدن راد رط راس یلوطاا هرز وا یقعیدنل وا ناب" هدشاس دلح

 یعوجكی كنساناعر هدلاحیعیدنل و ا نعتود یسهعطق یبا مور نالو تلود نع بص نکیا

۹ 

 تلود ندنرفدل وا داسف دعتسم یسایاعر نیتکلع و و ها ی ولح كن وا دسور

 عطقنم 4 e تاکرح جد هدفرطو ورذ دنف ور ژل وا ندعفاوم یعیدنج وق هدا ز ا كن هیلع

lLكنتبج هردوتشا نکیا هدقلسارغوا هدرا یا ا یسی ر ندرفس تامدقم ب  

 لوا لاغر هج والشاب E لوا

 طیصا و را ولکد دن و ًارخوم تولوا یارادمھح یع دق دوا یادناخ یلتاج و : کال رش و ۱

 2 . یدا رشعا فلأتو تلح هللا تازاشا ضعب و تافتلاو مارک ا یرلذوب هدن رک دنا رس و 1

 نادناخ هدهرص یکیدلیا فیطلتو بلج یتناکداربصا ولرپ بودبا ره و مت ییاصسو موحرم

 هلغل وا شروب ناسحا هرانآ کک ا اس ندنرافدل وا فرشم هلا مالعا یاکرا م وقر

 E لوا هلا هی هرد رس وا منتمو دقره هددبنس تنطلس هداس لس نک الخ وریندتق ول وا

 تاود ےن عاونا وللثم یدادجا و ا اشاب دوم هرق ندناریمریم نانلو قم ردوتشا هدلالخو

۳ 

 1 عئاو هدنسملل اوج و فار طا دعشل نده دل وا 2 هلا بصف را ا ک هلو و ماتم 4 لا هیلع

 هل ریلاو هنسو و بویسهدا مضه ییرادتفاو تورا یکیدلبا بسکح یرهدازوا لا هر هک
 رادتا هنازاحم ببتر ندهیلع تلود فرطو E ترو ص ۳ | بوپدقو وا 2

 ۰ ىدا SRE بوک



 : سگ ۰ جی

 ارظن هنب رایضارا هلتبسن هبهزاس عقاوم بولوا موفر شکم لصالاف هسیا یسهشاط دوانرا
 هراسحو ررض عاوناو یدعت هجراخ و توسهروط تحار هدنرار ندنغیدل وا هجهدابز یراسوف ددع

 هام هنتلابا هروم هحدقا هلسهناهب كمرب و ها اضرف هایاءر یتح بویلوا للاخ ندکغا یدصت
 یزاغ لریازج هد ګرا ج وا ناستط زوب هرزوا یتیدنلوا نا هدالاب هل رلوا شعا الیتسا
 یسیحاوآ ۶5۱ تل واراو ۰ ن ها نحالخ 0۳ یدرزک نم لاا بوک اشا نسخ
 هج وت هن رااغوا یرلیصتمو هنر هدنرلک دا تاتو ی وا صاوصح هنا دناخ ررب هلئروص قلقا-وا

 جد را یرتدنلو بود مکحن و بلغت یراشاب دوانرا قوجر فرط فرط ندنکیدلکه نلوا

 دن رارزوا هدکب هلیسلوا بعص او توش ع دن روزوا هلیتساتم ها دمو یر
 ۰ یدرونلوا هلماعم هللاتساو قفر هدنرلعح اژکا ندنغردمهل ر را و

 ۱ 1 هحعدقا یح تونل وا هلعاعم هتل اعسا هاک و دفاخا o هلېج وو جد هدنعح اشا دو دهن سنا

aهدنعحب ۰ هدخا و قسم یا ندنسعا قضت و رصح ییراەعاق یزوبشاو  

 6 ارد نادوبق ی٣د هنعب دنل و دلا تهد هربت ود ردندنلسف فیحارا تاه وف نالوا

 E 4 هل طرش كماعا ضرعت هنیتموق رم نتتعلق دعب ا یف هل دهعت و طسوت كناشاب نیس

 ۰ ردشل روس اھا هدنسەدهع هس یعاعس 0

 هنشاب e ماطر ر و د او داصع ET هرزوا یعیدنل وا وب رحم هدفصا و ځرات

(GEیزکتاب ولطم ییساعفرو وات لنز نانلو ا5ا قحا ندهروم صیصخ و بودا  

 یزوبشاو هم روعدو هان و تک رخو حورخ ندهرد وعشا دوح دوخ تودادلا ود مردبا

 یسایاعر غا طرق دعشل ندک دتا حارخا ییاشا مارا نیش لوب سام هل رب تردابع هعلصت و رصح

 ورک ندک دا EE هنعاقا رادا ف ولرد تورک هنن ربحاو تک رح و موه لوصف دن . رزوا

 ت راغ ینی راحت ضعب كنوكدنو نا لو هرز وا مو لس هلا ۱ هلع تل ود و تدوع ه هردوعشا

 هلا E تابلاطم و هردو راذک و تشک یتسلاوح یرخوا و هګروکو ناصیلیا و ناربت هدّنصع و

 : هل هب راحت ا :E كنا شاب دچا دروق نالوا یعوبشاب اردو رارضا و حاعزا ی سل اش

 قد ررص كن ولکیدن و" هدق دل و تل ود ی "هدبسر یعیدا وا شا رادتا ه هرصاح یی ENE نیکدو

 تانا ق ار یالخ دعل اتعفو تام مع 3 شر عطق فد رش عرش تج وم ر هلا نيم

 هرچو بوط رارکت بویعا اغصا هدهسیا شلروی لاسراو رادصا یلاع ما 4 ودنک هدنن ینا

 هتکرح و موه هن رژوآ ٹاک: قات نالوا نك هدنسللا وح ناصیلبا و ناسا هرثک تام#و

  قلوا رطخ و جارو خاس هن رز وا كنو قترا هل وا قق و تسات یکدتا باتش

 بورت كناشاب دجا یلیرخواو اشا یلع یادت ندنراراداوهو اشاب دوم نامه هلیسهظحالم

 اشاب رات هلبقاخ| یاس ندرچ یعاتس هردوقشا هلعفر یرلقاصس و غوت رهبر و رارق هنن رلازج
  تیشع ماو و ۰ یدنلوا هبحوت هاشاب لیعاعما ندناربعربم ییاصس یرخواو هاشاب دخ هداز

 رو چد نالو ی ردع رس یناج دیفوص و یسیلاو ییا مور هنسا رحا و

Eکو  



 دوو هدتدنلوا رضا یلوهس تس لیکو د راه بن نوک دم
 هنژرعم یاس هلا زارفا تام و بوط یاو رادقم ندتام و رکاسع نالوا دوو هدنس ود زا

 تکرح یضوط هزسانم ندهبفوص ځد یسودنکو یس وا نییعت غوبشاب هرارومام راس كرل 2
 ۰ یدنلفلاسرا ور رک راما نالک مزال هرز وا كعا تکرح هلهج ووټ هلکعا تیسان یییراص وصخ کا ۱

 كا تکرح ندنرزوا ناصبلیا هلبا رکاسع نالوا رومآم هنتیعع ید اشاب دجا دروق رکذلا فلاس

 رار نالوا دوجوم هدنتلابا جد یسیلاو دنسو هدلاح یکیداک م زال قییضتو مصح كنهردوعشاو

 هردوقشاو ۰ ریدل وا راوم ام هرزوا كم ردنوک هفرطل وا كرديا بصن غوبشاب ی تا

 هدظ وفحت لح رر هلبرایشا و لاوما هلمباب راج نانلو هدنرابد كیدنو و هدهس ورع تلاع ندنسیلاها

  يماوا هرالحت نالک مزال هرزوا یمافلوا هیلخت یرالیس دهیمل وا فرطرب .هدامو بونلوا فیقوت

 نوکلواو هردوتشا نالوا هدنراطاست د كنابتشاو ۰ یدنلوا هسلت هنسویلاب كدنوو رب رګ هيلع

 هلرالوا رومآم هرزوا قلوا ریهظو نیعم هنرارومآم تلود یتارفن كنهراس عالق هلی رهعلق راو

 راداوه هبایقشاو ینحهلوا روکشم یرلیعس و رورب یرلتهدخ هدلاح یراکدلیا كمنو نان قح یاما

 تارفن نیکدهیهلو ماتخ هلئسو هلناب یرلتحهلوا روهتمو دم ید رلثآ هيا رارولوا
 سما لصفم یتیدنلوا دبق هرلل هرز وا قمافلوا فرصعو دارا یرلبجاوم كحهیلشیا كندموق مم

 : ۰ یدلریدلب هنراودنک هلا لام

 ځد اشاب دوو شاک هترادص ماقم اشا فسو هلبا لزرع ندنرادص اشا ىلع هدلالخو نکل

 تونلوا رع ادال یم نب هتهردلوا یا روت یاس انا روا
 لنلدهب یعاع» هن ولد و دنسهدهع ا یعاعس ه رد ومشا هس رک کشا كنبحر یس هنس زوسکیا و

 فا یزوا 2

 دنسوب هلهج و و كناغوغو ِ ها قرهنلوا هیجوت هباشاب دجا یعاصتس یرخواو هاشاب ىلع

 ۱ ۰ ورق فده دنعط ماهس رتل وا بلس

 لوغشم هلیقوس رکسع هرادحرس هيلع تلود هدقدالشاب هکمرولب یراهراما رفس هرکصفدن و نکل

 هلا اشا دوخ بولوا شغ اوا لاسرا هندناج دا ارغلب هلکل a ید اشا یدبع یتحو سو

 هبجاوت بيرق هریسانمو هن رلااضق یعاصس ب ا لردبا نایفط یاول عفر هنب و ذاحنا تصرف یلاحو

 هدنسیلا وح هردوق شاو غاطهرف هنیرتیعمو نیبعت رایشابکو لب هنیرلتعس لوبار و كشکن عقاو هدهنسو و
 هنسفن یییربم لام هلا عفدو درط یرارادلصحت و قیفرت اشا رفاو ندنناصع ناہنسرخ نالوا نطوت» 1

 نایعا عابنا هنساوه تويعا تعانق دنکیدلیا ضیق و عیزوت هیلک غلابم هرلانعف هتشب ندکدتا صیصخ

 هدر كتهو نیلسم یاصع قش كردا بارخ نرلناغاخ و قارحا نیر هناخ و مادعا یراهدازکب و كى

 یاوتف نالیروب اطعا یشان ندقلوا یداب هنعوقو ههرکتسم تلاح كح الدا ندو تلود سومان

 ۰ ردشلوا رداص یلاع ما هن هدنفح یسهلازا و مادعا همنبج فرش

 هلتماقا هدهرتسلس اشاب ىلع قباس ردص یرک عرس یناح لیعاعما هدنلئا وا یسهنس ۲۰۱ هیلع را

 هنسهظفاحم یزوا اشاب دو رزوو هنس هظفاحم تام ا اشا دمخ رزو یلسودآ

E ار( 



7 ۱ AY Bi 
 هلبا لیوحت هنسهظفاح هرب لس ییرومأم كناشاب رکب نانلو ئشلاو لبا مور نکیا راشفلف رومأم

 هلا وحاکا یسازج بدترت كناشاب دوم یرهنلوا هیجوت هنسهدهع اشا دمع یلسودنا یلابا یا مور

 هصوصخوب جد راناریمربم نانلوب هدیلاوخ وا و شل وا ترشابم هنقوس رکاسع ًارصو ًارب بولیروی
 نداشاب دوخ هدلاح یغنیدلوا قرصتم یاس هلاحرت اشاب ىلع ینلد هبت هدلالخ و و شغل روما

 هلکعا تافو اشایدجا دروق هدانناو یتح .ردشف و رومآم هصوصخ و ًارخوم یدوا قرهنلوا قنیرفت

 هلاحا هنسهدهع اشا ىلع هدنسارخالا یداج هموقم هنس جد یعلغوبشاب تادنرد نالوا لح

 ردشلروپ 5

 هردوتشا قرهلوا روبح ه هيج تاکرادت هیلع تلود هلکءا وه یو هتسوو افاعم

 ا تشکل سوماب ندر الو هرک رب هدهتسنا شمالا یفو داغ وا هلیسهاتسم
 ددعتم ود نوسنلوا ببترت یسازج لدوح لاح رم و هنغیدنلو ندهمزال یعثلاح هغمراتبح هشاب

 یتیدنل وا قوس هنلک رک اسع ی ردي هندودح هیسور یټبم هنک و دا شلوا رداص ران وام طخ

 كنيلاوت وا ناک و دا هدقشارخوا هلا رکاسع قوس هنرزوا هردوتشا ځد ندفرط رب هداشا

 هطبرو طبض هدلاح یعیدنلوب یسی وق عصخ كناشاب دو كب قطصم هداز نادیوط ندندوفن باععا

 كناشادجم یلسودآ نیغفل وا راطخا ندنربفرط اشاب لیعاعما یلیرخواو اشابیلع یلنلد هبت یقیدل وا یتقایل
 ك رایل هردوقشا : هکهلب وش ۰ردشمارب هشيا دحاخ مقاولایف و شغل وا هیجوتقلناریمریم هنسهدهع هلیساهنا

 قردلوا عنام هن رالآ هراس یایشاو هریخذ و هنب ارور هفرط ورب هللا تروص رخآ رکو تراحت رک
 نالوا نکاس هدنساضق ناربت بولوا یردب نياق كناشاب دو و ۰ ردشلنا تقابل تابثا هدنص وصخ قریضت

 دوج هرکو هدلاح یراقدنلوب هرزوا نایصع هدیلاوط وا ورپدنق و یلیخ كب نامرهق یلغوا و كب ےھا ربا

 هلبراغا ناینسا ردا ورفرس هفرط ررپ یررره هدنراکذتبا عاقتسا ییرودص یلاع نامرف هدنتح كناشاب

 شغل وا بلج هتداعسردو ذخا هلبب رقتر كب مهاربا یتحو شلرپ وناما هلیطرش یرالوا هدنرللاح ودنک

 بوبطب ییردق كناما و وفع یرلقدل وا رمظم كنامرهق هدنج ورخ ندهعلق كناشاب دوم ًارخۇم نکیا
 هلا تارشح قاطرب نالوا مقج هنشاب هن بویمهنایط كرهلک هتکرح یررمط تواقشو نایصع و

 قلوا ندنفرط كنآ هلفقلو هدنداعسردیردب ررح لاونعریو شلناراستجا هسرخت ییارفو تابصقضعب

 هنسودنک هدنسدا و ماعا لالح قمح قلاب کس كهسبا زعا تغارف ندقلرادفرط هباشاب دوم هرزوا

 هد هسا شمامروط ور کک ندنکیدلی هع ب نامرمق بویلوا دی نکیا شلریدزاب جد بوتکم
 شأنا روبحت هرارف هنفرط ناصیلبا یکب نامرهق هلکعا تکرح هفرط لوا اشا نطصم هداز نادب وط

 ۰ ردشل وا لصاو ه داعسرد هدنلئا وا یس هنس ۳۰ یرخ یدل وا

 رفظم اشا دمع لتسودا قحا ۰ ردشلاق سوبع هدننادنز هلق ید هدیدم تدم كب مهاربا

 دنکیدتا دادتما تیک وردنا مار دافنا هدنفح شات دو جد ره راس تویمهل وا

 یسهنس ۲۰۳ یتبم هنفیدلوبعویش یتبدلوا یس رباح ول ریک هليا اشاب دوم نکیا هدنادنز كکب مهارباو

 3و ردشع وا ردص نشت ده ره صعب هلتمح و و ا یاسا ڭناشا دوګ هلا لتف هدنل زاخ

۳۹ 
2 
  Oام



 ناک دلا مور اا اعا دیر ندداوم نالوا تب ایصع ادا ۳ ۲

 ۵ دم ماع ات 1 دو ا تافو الا EE ا هدلالخ و قرەلوا یسدعزانم یرا هعطاسقم

 ا ےسج ییا ی ےک دک و هبسور هلع تلود ا اوو هد رقدل وا رفکش راتف زک یرامدآ) نانو

 قلعه هلو هد لاح یکیدلیا داد زا ا یسهلغعشم و ام هل وک ندنوک قرهنلوب براح هلا تلود

 اشا لر لس ترول شا غوا ۳ رکسع قوم di . رز وا هر ۱ هوعسا جد ند. رط ر مدت ا روس

 ندهبلغ و رفظ u sS“ هوق نا لوا قوس فرط فرط قرەلوا راسکتا و ت۶ زره راجود ا ۳۵ درسلا

 لاعا هدیلاوط وا تفو هل و و قلوا فرطر یه اف كنو یراب قم هنکیدلک هلو ا سوم

 نخست ناش ید قالطا نامش هاد هد هسا اا روص) قالطاو وفع هر زوا قلروم ماد“ و

 یناح دارغلب و یسلا و لبا مور هد) الخ و ادا یشات ندتل وا ا دراو یسهمهاو رونق وط هب هیئس

 كیدن و هدنن وي هصالخ و تولیزاب تاربرح هعطق رب ندیم اق فرط هباشاب یدىسع عکس

 تور وا 1 2 تلفغ و تانا هد 4لا | هدکعا راهظا قلتسود ه ده ةلاحا هب هيلع تل ود یرومج

 هال وا وفع دو ىلە ردن کسا ایم ندنشدل وا جد ا رب ردتقم صحت ررض ةعفادم هدیلاوخ وا

Eراو دلحاخعم ناما هد هلع ها وا نالوا ر رداص هد وح و یرواکه وام روس هلا  Eر دخلو  

 كن هم ودر تارب رک تولیروپ راعسا و صا ود زکیدیا رب رگ و یک یرول وا یکلم ررمط تج وم

 رههج لر هلک یمدآرب مدام انا دا ر یه روعدو ید كناشاب در یوک لوو هب ساب یدبسع

 نکل مامهدنا داععا كسا و | ررو ر E کک 0 د اقاللاب هژسب دنفا ن تا یدع

eهیح وت ا  eرا دنایعم ا رکسع ا 0  

 هلباقم یتاک ناود هاکعا رب رفن یییزاس ود مردنا فرص یقفابل و حس و و هددیلع تلود ا نا

 مام هدیا هدافا هباشات یو ن راو اوا هب ذک و قدص كن ررقتو قو دعاکر هد فدا

 احر ود مر روتک تار رڪ ناف وک ردیکر و دعاکرب کی جد اما دارم هدکدرب و باوج 9

 یغیدلوا شریو توزاب دعاک هعطقر هادا دوخ قرەلوا ندنکل ودنک ځد یتاک ناود هاکعا

 هندناک ناوبد جد كناغا دارم قافت الا بس ج ورم لا ونمر نوک یورو كنسافماق تاربرحو

 راعشاو ضع ه یاقممناق ماقم هلیسهماق هعطقرب اشاب یدبع یتفیدنل وا ذاا ريخ تمالع یسک

 E رخ الایداج یدهنس جوا زوسکیا 1 ط اشاب دوي نزسکمک قوج یسهرآ ۰ ىدا ی

 ییهمان افعتسا روک ذم هلکلک هناشاب یدبع یجدآرپ رکید هلیسهمان افعتسا هعطقرپ خروم هلی رات یسید

 نوا تارا هرم الایداج ده ود E قلوا a یاقمماق ماقم دن گناشاب یدیع دل ردا فل

 رک اسع عی كفلدوانرا موقرع دوج هدنسهّماف_ یفیدلوا شا مدقنو ربرح ًاخروم هلبخرات یسیدب
 نامرفو رها رکاسع ولتلک ردقنره هلیسش و هدنراوج و برق جد هلدارغلب بول وا ندنلح نالوا
 هلیلاسرا مدآ هه ردنکسا اضتقالایدل و یتردق هکمروتک بوراقیج هدنفرظ نوک چاقرب هساروب
 كموفرم هدنفو هلو هلغلوا یتفایل 4 هیلع تلود تامدخو هکعتروتک رکسع ولتیلک اعیرس رارکت



 بواک هب یروانن تیعم هلبارکسع كی ی قلوا هدراوجو برق هسیا ندنسلاق هل وا
 - مارهاو هدهواس لحاس هح راو هنلدروکب نددارغلب و ككدهدارغلب ندهواروم رسج هروک هنساضتقا

 یرلهداح دارغلب هلر نییعت دن راهظفاحم لراهقنلی نالوا مزال یسهلنفاح هدهلوط لحاس هحراو هکیاو

 تعصع قفاومو بسام ییادختسا هدهیلعتل ود تامدخ یک یسفلوا نیمأت كعضاومو لاحم راسو

 روایروک یدیق تدولوا دا رولوا یاو هدیزوص نایصع دب هد ماتخ رکاو ۰ رولوا

 ا یی ر تارا 0 لر و كنغاجتس و غوت 3

 e هدیناح ےلسرود یص وصخ قالطاو وفع ینبم هلنافو عوقو كنراتضح ناخ دي ادع ناط

 . یروص كنسەمان افعتسا رکذلافلاس كناشاب دو هدنن هدام حاضيا ۰ ردشلنوق 3

 E 9 ۰ روئلوا دبق هلیقر (۷) هدلید

 E 1 هک قارع عیافو

 نایلس یسیلاو دادغب یرهش قفتنمو لعازخ هلا:هداز یواش هرزوا یتیدنلوا ناب هدنلاث دلج
 هن رزوا لعازخ ادتا اشاب ی ندنفیدلوا هفلاح ٌهقرفرب هددادغب حراخ هلبراغا قافتا هنلع اشا

 هداز واشو نيو یځش قفتنم بوراو هقفتنم ځد دوج ادج یحش لعازخ بولوا رفظم هلبا تکرح
 ۲ 1 ىدە رب, هلبا

 ید دوملادجو ینیونو ك ناهلس هدازیواش بویلیا تکرح هنیرزوا قفتنم اشاپ ناهلس 1
 لادجو كنج هدامآ هدنرانک طش هلبراهنیفس كنج هعطق یکیا رو هلا هدایو یراوس ردق كي یمرکی

 ٠ كنجرب ىلتدش كب ك ر هدنعوقو نیشرف لباقت هدلح مان هطنطاما هدنسهرغ كنمرح یسەنس ۲۰۲ هلرالوا

 ۱ یراوس زواج” ندکی جوا كناصع هلغلوا ناز و هنفرط اشاب ناعلس رفظ و زوف سن تیاهن بولوا

 . نازیرک هفرطررب یرره ناریخو ناتفاو ناشیرپ یرفویسلا ةيش و ناطلغ هده راح نادیم یرهدایو
 ا ارو ااو جا یرتایممو اشا هفاکو يراها رخو هك نیوا
 هو یک سا و رمصل هاا نطصم د رک یرادهننزخو یتتتعشع لئازخ هدملا نسو یتش قفتنم

 ا یغیدلوا | " روصنم یسودنک بودا فیقوت هدهرصب ییاغا لیعاعا ییهکت یساغا شابو

 ا ر تی ردا

 ۱۳ اسم ا کک ودا راذکو تک یربرش تدیر ك واس
 ًاطغاودر هنس ودنک یکالما تونل وا وفع هلبطرش ل تماقا هدنامروا هرقو كمامرک هدادغب هلکغا

 ۰ ردشلدا فرطرب یسهلاغ قرنلوا

 راثذخا بول وا ربغم ندنعاض وا ضمب كنادنغک دجا ید اغا یطصم نالوا یلسام هرصب قحا

 بد هدعدق قوقح نالوا راکرد هدنرس هللا اشاب ناغک یلئاباب و شعا بقرم هتصرف تقو نوجا

 ۳ ا ا اا زار فقک ماتا ناک دک دلیا جون یعللسعءرصا هبودنک هزکو
 ۳ لر اار که یهو ترف کرا رکلد ندنالماعم .شسعب



 هدادقب اشاب ناعلس حورشم ل ۰ را دوع دقع هدن رب و قلا | تکي هو

 یرلقارباب یراوس ادتا هلر ترشابم هارحا ا یفام بولاق هدهرصب اغا قطصم هدکدلیا تند وج

 دنفرط هلا عامطاو مارکا یرااریصمو اسور راس و ییاغا لیعاعسا یلهکت موق نالوا یساغا شاب

 تنم ون د مانلادوج بودا بیرقت هنفرط قفتنمو كرك ییتیوآ « هرکص ندکدلیا هلاما و تلج

 عمق هنشاب تنش و بولیزوح یراشع ندنکیدمهدنا طبض دوګدوخ یقلخ ترشع ندنعیدل وا

 هرادا یتیم مماثلا دوج هلر اسکا هینب ول یتتعلخ تصشم دوګدوخ اغا قطصم هدنرفدل وا

 ییغیدل واهل كنهدام اشاب ناعلس هدکدلبا ربرحت هدادفب ود یدللوا هلاحا 4یتبوث راجا ندنکیدعهدیا

 هتخاسر هنيو كردیک هرزوا هنافرام لفاغتو كردا تاشام هلاح و تقو ا هدهسلا شمالک |

 یاغا لیعاعتا هلا بلج هدادغب ییراوس یهدهرصب و شمردنوک توریدزاب یسیدلروپ تم

  ییفیدل وا دم ها اغا نطصم هدابو جد كناشاب ناقع طف ۰ یدنا شلتا نییعت هنفرط دابکنز جد

 هداز یواش هتشب ندکدنا قثوتو كاكا ا لاردا هتاکمو هرباخم هرکو هسیارنآ ۰ یدرلیب

 رمظم كب نایلس نکل ۰ یدراشغا راطخا یو هدکلرب هلا راعشا و ر رک یتیفیک د هکب نایلش

 لاح عوفو یا ی رادافق ِ .دن رزوا كناع و دمع یکیدلیا و كقالطا و ونع یتیدل وا

 . ردشلنا راعشا هنفرط اشاب ناس

 هش دیق نیمأت و تلخ هلا لافغا ی آ الوا هدقدلوا فقاو هنتي داسف اا ناعع اشا نایلس

 توراو یدوا  یدلنا لاسرا هاتسدر یک فد دا ل رک سل نوا تو
 هدکدروتک هدادغب هدکلر بودا نیمأت یتسودنک هلآ ناع و ناعا هدکدلبا تاقالم هلبا اشاب ناغع

 اتش سوم هکنوج هرکص ندقدنلوا مارتحاو مارکا هداعلاقوف هدنتح ځد ندنفرط اشاب ناهلس"

 E هرزوا كلک هدادغب هلر ا هدرا لوا NT ممصم یرفس هرمصب هدنروره

 دجا قرهنلوا حاکن دقع هکب هلادبع یسهریشمه نوجا قمریدنصبا هلیمامت نسودنکو شغل وا هداعا

 ندنکیدلک هدادغب هل رک اسع اشاب ناقع هدراب لوا نغلوا شفلق ادب تبارق هدنرنس ها ادهک
 زوت وا ییرکی بول وا عبات هفوخ انا لیعاع"ا موقم هلجزا 1 رهلک ساي هن ررادفرط كناغا ینطصم

 . ردشظا رارف هن هرصب هل ریشابکو لب ردق
 5ب

 شاپ نایلس هر سال والا یداج ا ۲۰۳ بولوا ع اک رکاسع هددادغب هللروص و

 هلر كرادت یتمواقم بابسا اغا قطصم ا تکرح هن رز وا هرصب هلا حورخ نددا دغب سشفنلاب

 نامه بویمهدبا رارقتتسا و تابث هدش رفت هه طب كنس ود را اشاب نا نکیشلوا ل "ی
 بولوا لخاد هبهرصب جازمو منام یب اشاب ناس هلکتا رارف نرس یرهلوا راوس ههثیفمرپ "

 روما هلا بصذ یلسم هرب یک یسع یییدرام ند رب اخا و ی قفتنم هش و دوج

 ۰ ردشعا تدوع هدادغب هرکصتدک دا ےظنتو هب وسل ییەراس

 ۰ هلا لزع نامه ندنغیدلوا شلک ینامز یتازاحم یارجا ید كناشا نافع هدنل وص و هداج



 هیجوت هیاشاب ےهارا نالوا یسهدازع كناشاب ناثعو قیاس فرصتم یاس ناباب بول وا سبح
 ارتش وا

 هنسودنک هدسلح هرکوب قاروا ضعب نالوا شمک هلاراد دنداحنا هلبا اغا نطصم كناشاب ناقع

 ش وا عضو ۵ هناخرب هلا حارخا ندسلح نیغلوا هتسخ ندنلاعفناو باج طرف هدقدل وا هارا

 تافو هدنفرظ زور دنچ بویلوا رکراک هده سیا شفلف نیبعت ید بیبط اصوصخ نوجما تاوادعو
 ۰ ردحرصم هدافلخ نشلک لیذ یتیدلوا شلنا

 نایلس هقدلوا سکعنم هتداعسرد تاعوقوو و شلوا فرطرب یسهّلاغ كفرط یکیا هلتروصو

 هددها شک هل روت ناسحاو لاسرا هینس تاغ رشتو هيلع رماوا یواح یتیرفآ و نیسحت هاشاب
 هلفلوا ترابع ندنلادج و كنج كرهدازلصا هلا راتمهلوک راهب راتو هيا رولیقاب هلبا ناعمارظن
 هیاعصخو اقر عفرو عفد هلمجوژپ هکردادک دجا ندا هدافتسا هدلاح تقیقح ندرت رفظمو

 ۳ ۰ یدل وا شلخا تسدرد "القتس یهرادا روما مامز قرهلوا رغظح

 ا مالکلاذفان و لوبقم ًاجراخ اغا دجا بولوا ییقر كنسودنک كبىلع رادهنزخ طقف

 ندنرطنا ماف هنهلع كركيدكي ندنیدل وا لبقم هلیبسح قمل ِ یداماد كناشاب نایلس ید كب ىلع

 . رونلوا نایب هلیسهرص هرکصندنو تاعوقو ا هروېظ ییالوط

 1 4 رصم عاقو وف

 ۱۳۱۱ ا اا سک د ر كب لعاسا هرکس ندتفوع كناشاب نادونق

 ولو قرهلوا رادیدب یراهراما هنتف یتا یثان ندنسٌعا رادتا هنعی زوتو حرط راوکرب و غآ
 رلکیدارعو میهاربایتمی [ * ] هیلبق یارما هدنرفص یسهنس یکیا زوسکیا نکیارولیشارغوا دارا اشکعک

 یاما ندنراکدتناز واج ویطخت هفرط ورب یرلذیطا ةمدقم كر هلک هطوبس هلبا ل ولس هنایصعییرط هنن یقاط
 هک لیعاعا هدنراقدل وا دراو هرصم نیلهخک هلارارف یرافشاک نانلو هددلبق “اونا كنه رصم

 ولقاج واو الع و ارما ْدفاک و بوقیچ هناود نیلحابص نامه قرەلوا ضراع ناحخو هشدخ هدایز
 یتاطلس دع هیلبق تعاج ًاباطخ هراضح بودانمحنادقع هدنروضح اشا یدبع هلعج یرارامتخا و

 ردبجاو توا هدکدید ردیعجاو یرللانق راشعا زواحت یدودح نالوا نیت دن رودنک هللا ضقهن

 یقراصع رکسع كجمل ردنوک هن رزوا كراندا نایصع ها ضقن ییاطلس دهع هنن رزوا یرعد
 ته و الام سکره ندنفیدلوا هن زخ هسیا هدارو تولک مزال كلر و ندهناطلن ةنزخ د

 نوک رکید یلاح كلزمهلج لمدیا فرص هکیدلاتهن هدزب یدنفا لیعاعسا یتولخ كصید نوسلیا كنج
 یئ ولق RES هلبارایدرعل هل و و ردلکد تسانم روسو بودا هلباعم اغا یدمع هلکعد یدل وا

EYرکسزاب وط هد زم هسي راب وط ن زکسرولاق جا هدزس مدسلارولاق جانب نالواقبال کس زعشقاب  

 لات هشیدنا هداب ز كنلیعاعا هدهسید ر و تریغو تراسج هراضح و تصصتهکب لیعاعسا رەد ردکعد

 ھاط نالو هدنحا ديعص نعپ هدیلبق بناح هیلبق [* ]

۳ ۱ ۲ ۹ 



 ۸۷ قم

 تلود یلاحعوقو كرر و تیلست هنسودنک ررابتخاو ولقاحوا هلغمالشاپ هفمالغا هدسلحم ندنفیدلوا

 باوجه مهقاب زرا زاب هتداعسرد هرکرب یجداشاب یدبع بولی ر ؛ و رارق هرزوا كعا ضع ۵ هیلع

Eماتخ س 1 هلکع د دا كنج بوقح هسارارول وا كحهدیا موحش ايشا ردق هتفول وا کاو  

 یاماو یدلزاب رایدلروی نوجا یرلاک هرصم كرکاسع نالوا قرفتم هداحناو فارطا هرکص ندقدلوب

 یایشاولاوماو یراهح سا و بسا قرهنلوا عج هسیارا و یرافشاکو كلام ردقن نانلوپ هدرصم كنه

 سلخ دععدخ اروم ۰ :یدلرشوک هه ردکسا ام و دلا یرهدلوا نان ع تونل والحا ی ترس

 اینو یا ا شرع میس هدکدید نوسنردنوک رکسعهزب رک زاب هبدیلع تلود كیلیعاع"ا توتلوا

 كب لیعاعتا هلکعدر و هبه صم رکاسع ییهقآ كکحهدبا فرص هن رکسع لر تحاح کو

 رادتا هکعا ذخایلام كسان هلبا ر هناپم یئزجو هنلیصحت وکر و ندفرطرپ و هدب رحتاکر ادت ندفرطرب

 فراصم نالک هل ر و هریاسو هبارما داتعمرپ هلیساضتفا تسخو صرح نکیشعا راخدا لام یلیخ هللا

 هکب نسح یوادج : هکهلب وش ۰ ردشلوبعوفو راهخقانم یلبخ ندنکیدتسیا كمر و صقان یه رفس

 یمادرف لدمج هتنفرط هیلدام بوش دننآ ناک كردو هع هدکدردنوک لار ل زکس نوا

 هلا هوالعو ضط اهدیث رادقمر بودنک هتناب قرهلوا راوس ڭكىىلع رادرفدو كیلیعامسا حابصلا ىلع

 هدب ولیرشود هک اهدای ز ندیلاها قرنلوا تدش راهظا هداب زاهد كب نسحو رایدلیهدا اضرا

 كنج هه وی هادی نگار م تعرو یوم ی یعاسا هرووا نو

 یخی ردکعد یسعلت تکلموهعلق ولقاح وا هکر و هربب راوس كج هدا

 هلذغ وب هدنتنن كعا كنج یظفح ندنفیدل وا یتراسح هدکی هنسهب را نادیمكکب لیعاعما نکل

 نسح یزاغو شعا ترشابم هنساشنا راسزم ےہ سج یک علقو دن رفح راقدنخ هدهرصبقم و ارط و هربج

 کار رعلا نوا عا ر وسلا ا هل صف بواب راکلف خرجیک یعیدل وا هدنتف واشاب

 هني ریپ رکسع والو كجهلیدیک هن رزوا ابقشا هلبازاّتحا ځد ندنراهظا قلقافروق طقف ۰ ردشماب
 یالااکب كیعساق هدسلجم نانل وا دقع هدرخ الاعب ر نوجما یراجرخ كرکاسعو ارما هلکعا تردابم

 رازتسیا ردقو به تلاشاو نارقا كنس هتشیا بودا تدح ل لیعاتما هدک دید زعشب لای ر كي

 هک هزاب هلوبناتسا قترا رارولوا جاتحهلب ر كی زو ید كبیبعو كيناوضرو كبنسح هدنروصو
 یر ود را یکمدقم ب ودنا هلباقم كىىلع رادزفد هلکمد نونا تیافک هس نوسردنوک رلهنب زخ هاشداب

 یهسیل چم و دنا نس ید یس رب ندرانآ هکمدتا زیهحت ییا ماهو و اا ترش مدیشعا هرادان 7

 اکسهدنعلیم مکیدتا عج ندسات لوا دلبلامیم دل رهلک هبضغ كبلیعاعما هنرزوا كنسمد مدعا هرداصم 1

 ردشم ر دشبراب هلا لاح ج وک بوریک هبهرآ اشاب یدبعنیغماقندسلح ود تیا حرخیک كکيدلی هدعهری و

 زس حص طورش هاک بونلوا هرباخ هللا لئاسرو لسر لاسرا هبهیلبق یارما هعفد جاقر هدلالخو
 زکیدلیا لاسرا هلوبن اتسا ربارب هلا اشا نسح ییارما زمغیدلوا شردنوک قل ام

 فرط ینفره ردعزال اما ماطر ا تمدخ هرلنآ قوب نمهقالع هلا ولقاح وا و اشا مز هاکو "

 سنو دجاجش ندرصم یالک بونل وا سلحدتع هی راعد ز زرتسا كجا لباقت هلبا زمادعاز زر ردنایس هسل وا



 سگ AA Fe د

 ردکمریک هرصم یرلض رع رازعا تعانق دن لهسرپ و ردو هب هب ردنکسا ندناوسا هران و مدنفا

 و كنا هد او یماوتف تمالسالا لوا زاح یاتف اا هدنن اشا یدبع

 ِ یسوع ج هلکعد مردا كنج اند و :الام بوقبحو مرتسدا یوتف جد ندنسالع و

 یدبع بوردتا اضعما هرصم یالګ هلرب رب رګ یوتف هعطقربو روصت یهلتسمو بودیک هرهزا

 تکرخ هشرزوا هلک یارما بوریدزاب یدلروسی هج وم د اشا یدبعو شمرپ و هلاشاپ
 یسیضمو د وصقم ثاکب لیعاعسا یسه راغ نادیم قباس لاونمر و یا نالعا یتفج هنلوا .

 ۰ ردشلر ویلاص هرباجراتآ قرهنل وا ریخت رفس هنن ندنفیدل وا

lyعل هيل تاهج تولک تارب رک ند هیلبق یاما 0  Eتسوا لرصم ًارابتعا  

  هلاصم هرزوا كلا تغارف ندنفرط تلاو ندرصم یتعب نده رح یجدرلنآو كلرب و هرانآ یفرط
  نسح رک ا هیلبق یارحا هدیلاع ما نالوا دراو ندتداعسرد هلا هدانئاون ۰ ردراشفل و هدنبلط

 را و ودزکیدا كنج بوقج هسیاراردا یطخح یدودح ی شعا نیبعت  كناشاب

 هلېج ور تغارف ندنسیریم لام كدالب یراکدتسیا هکیدلاق بویمهدبا تقفاوم اشاب یدبع هتروصوب
lLتوردنوک ربخ هیلبق یارما هدعب ۰ ردشلزاب باوج هلبادر ه هعوق رم تار رګ ندنفیدمهل وا  

 ۳ ادا ا صوو شا بال یتسورافو ندطوبست هلطرش كما ادا. رار لام

 ۳ را ار ا رو ندنرفدلوا شتسلا تاذ جاقر ندولقاحواو ندالع رابک ءرزوا
 ےھارا هرکو هد هسا شاردنوک تاوذ ضعب هلا یدنفا لیعاع"ا ینولخ و ریما دمع 2 ندالع

 مهلجو مل هک ندنگو نوسلوا لماک یراب هسیا رولوا ملص ردا ناسل لیوحت كيدامهلباك
 هدا رازل وا العاهن هساررول وایضاراکویرک | مهروت وا هلزلایع ودالوا بوراو هدزب و مهلوا د وحوکت

 هداعا هرصم نسا فرو یریما میش هلیاوج ردو یشب كندرقل هتشيا ران وسلوا طاح هکنح

 یضارو یی راما بیغرت هتروصو ییارما یهدرصم بوزاب رابوتکم جد هبال هدلاموب رایدلیا
 راوس هنرلتآ هرزوا نب مصمتداع بویفلوا تاقوا هعاضا هدسبزم هلو هدنروص یرقدلوا

 . هدلاحو ۰ رایدلشاب هب یطخت هفرط ور هرکصندکدتا هدافا و هیصوت ینیرالراقیج هنکنج نادیم قرهلوا

 . ندنشدل وا راک هرخذ هرصم قروه وا تلسلم قرط تینما رو ارو عطقنم ا ندیلبق فرط

 ضعب یسورع جش ینبم هن راقدل وا راتفرک هب هقناضم یبیلاها رصم هلیبسح راعسا: یالغ نالک هرومظ

 0 عا لاح "هدافا بودیک هناشاب هرزوا قلقاب هنس هراچرب كنوب هلا باصتسا ییالع
 ا  هاوید یولفاجواو ارماو الع ةفاک لاحرد یک یکیدتا راعشتسا كی لیعاعما ینغیدل وا شعا معصت و

 : . هگرتز یمورع حج هدکدربدتا تئارق یلاع رها هعطقر هتخاسود شلو لوص و هلیدراتات هلبابلج

 . دیعت و درط هلتدش راهظا هدنراتح كنهیلبق یارما هلکعد زکیدا هدانا هز ییلصاح كنو ریلی
 ردناع لاح كسان روهلوا عنامهن هکعا كنج بوقیجای قصتلوا هدافا یتیدلوا ترابع ندنرافلوا

 ا راو کک ك e e را a کک



 هد دم تدم 0 وس اما ردي كناغوخ مدّقا تعاسر ةسلا دن ره تولغعم دوخاب تلاع توش راح

 یو ى ا2ا یدمع هلک د رولوا ید وم هداع رارضاو دژلب تی رک دو و یداب هغاتعسا رغ وا 9

 هرکصتدنو ۰ یدید مرونلو ورايا ندزک هلج نب زکیتیچ بولوا رضاح یداه مدلیوس هلا تاعفد

 نامه و شن ثداوح ضعب کک رر هر اک هل شرط ماش ندهلع تلود فزط ید

 هد رسا زید 29 تو 4 ی رعرب هب صم یاما هس رزوآ كنو ۰ یدنل وا ما ود نوسلقیح ۵ راسا زم

 هد هسلا رادو لوعشم هلا تاکرادنو تاک رح ردنا ماهبا ی رفس ردا تد وع هرصم اکو تت وتل

 هقاضهراچ ود لاها ندنسمازوا هلو كتل صم لعل وا ترابع ندن را مما تقو ضرغع هدلاح تعبقح

 تو 6 هاش دنکیدتا توعد و تلح یتنابرع یدانه و هربم كب لیعاعما هرک و هدلاح یراقدل وا

 یاعورمو اعل یارفو تابصق نالوا هدف رطل وا قرەلوا ۳ بال بیپ رع ته ردق هقالو نددیشر

 تولسم تاما هدد رط ره هيلع هان ریدتا فلت و لو جد یم وش قوح ك دعا ندکدتا اقا و فالتا 3

 ندنفیدنلوب هرزوا قلراقیح ید رصم لح ًابرق ۰ یدلوا زلبچ هرصم حراخ و زلدیک هقالو قردلوا

 لاح رب هلب و هحرک | بودا تردابم دنعدز و و حرط وکر و ه ییاها هس لب لیعاسا نوا جاا فقراصم

 راشو ۵ كن رو تعااع رارابتخا و واقاح وا رخ رداکد یرارطاح 2 هدو كنارفف هدنارڪګ

 جد راد ها دل ر وص دعشد نوجا كن و تویل وا نددا وم ردنا لوبق رخت از ج ورح هددسدآ

 یابع ید ندفرط رب ۱ ردشش وا ترشابم هنلبصح و عیزو هلیحارخا لا راحات ندنفیدل وانکع

 یرارناس قرهقاب هرنآ و هلبرعا باکترا یرقلاف ولردبودا رادعا هنراخدا لام كي لیعاعما ها اشاب
 لا تا تولاق هدنکا تایدعت و تن تالظ 2 ه رصد راطقا هاب تیک هفاستعا و ر ر جد

 ۰ یدنسل وا تاق تر اردو

 هچگ و هبس ور درلع تل دود هداناو هد هدأ شغ وا عاقسا هدنداعس رد ی ردي 4 سصم تاعوق و 5

 هدس)رمم د رج جد راثآ بولم هل وا لاسرا یرکسع دو را ردق لب حق ندنهبدنل و لوغ شد هلبرقس

 مو هیلو یا رما ها هلکعا دیدن و دیر یل وعش سز رفح ك لیعاعسا ندن رلکح هلی هل لو

 ید ونس ۳.۲ نکیا رونل وا تد وع هر صد ود راشقيک ورڪ هاک و رولیتیح ۵ رسا رم ود راشعا

 كناشاب نسج یزاخ هدفا: هک هوش ۰. ردشطتوط یردوتکم هد ر رولت سوو هدب سه ای

 یسواسنوق 2 هد هب ردنکسا كح دا عاعسا هن رو ی وطاربما همس ور یتکرح هن رز وا رصد

 یییراطنا تعناع هنل وخد هب هب ردنکسا كناشا نسح E هعطق رب هن ر صم یارما لد 7

 را زلعمص یر شات هدند ور و كناشاب نسح طو زاشماعا تاعلا کو هب رسم یا ما هدک دليا نا شا

 راوس هن جد سواسڏ وق ا راشعا رادتا هب هناکم ندن رافدءهل و توارآ یسولساوق لاح رد

 قداصت هدنف و یرلمازما و تد ولغم كنه رص یا رما هد هسا شما تاقالم هل رودنک تودنک قرهلوا

 هدک دلیا DE بسا هد رمصم ك لبعاعما هدب ودنا تد وع اشا نسح قیاس لا ونمرپ ۳ ىدا :

 ردهدنبلغتو ہک ۳" ر كرانمەلو س یقاط ولناعع نانلوب هد صد و ران دنسلحم كراندا رارف یدو 1

 نوجا لالصاو لافعا ییقاط ك لیعاعما جد هرکو ندنکو دا شدزاب دننل ود سولسنوق موق رح و۵
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۱ a 
 لا هر مرا كرا ياما ۱ ۱ ۰ ۱۳۰

 نامه ردترابع ندقعاب یتکیدتسا هد وديا طبض نوت نوت یزکیرتکلم هرکص ندکدروت بوریدریق
 رب ما انا رای ندر لا درظ ندرکظا یولنافع بولوآ هنو طقم ۱

 الصا ندهناقم تلودو زکسلیا بصن رابلاو ندزکفرط ودنک ځد هن هیماش راطقا یک یتیدل وا هدنتف و

 رکو ها كرک هزسو مردبا دهعت نن هنسهظفاحم زکیقارب اکب یلحاوس زکسعا زاریحاو فوخب

 كم لیعاعسا هجول یک سولسنوق موفرم هلغلوا شلتا ریرحت ود مرايا هناعا هدایز ندزکلومأم هجرکسع
 هنن رودنک یروک ذم توتکم كردا تاقالم هللا كب ناوضرو كب نح یوادج و ك ىلع رادزفدو

 لاح عوقو ةيفخ بويا لوبق یتسهکل نایصع هنيلسملا ناطلس هموقرم یارما هدهسیا شتا اطعا
 هرکصتدقدنل وا تثار رو هدناود رو دم بوتکم 9 هدهعلق سولسنوق هل راعا هدافا هباشاب یدبع

 ی هتداعس رد ۰ : ۱ ۱

 مدل فرد وا برام اا تلود یا یا لاونمر هلع تلود «دنلئاوا یسهنس جوازوسکیا
 هدعاسمو تصحر هنشوا فرص ندهبرصم هنزخ كنه رفس فراصم و كمهتسیا رکسع كب لیعاعتا

 ا لا هام سرد انا ناک اک لب وع هرزوا كا لیصع ۳
 ترشاپم هنساس راسیزم ددعتم هدفرط تسوا ید هیابق یارما تولوا لوغشم هلکمر و ماکشاو

 ارساو قوس یرغوط وراقوب هليا باکرا هراهنیفس یرکسع دونراو رایجتویلاق هلی ربا اولندقری 
 ریدمتت هنادیم یدا هلباقم و تاقالم هل ماصح رعگ غ مز بواک تار رک ندهیلبق یارها هدنبقع .

 هزعرار یتیدل وا شغا یک كناشاب نسح قترا یداضوا ندراظتناو فقوت زاردو رود هلبوب هدزب
 ا قرط کت رفاسو راعو هبدایمراس تا رو نیر لام هجو لمدیک 3۰

 .هدهنابم هلب راغلو هدنسامدتسا حص ود مهیلوا شلوا ببس هنقازرا عطق كنارقف هرب هدوهب هدلدا

 هن را ودنک ندنفرط مصم یعجهنل وا تقفاوم هتروص و ندنغیدلاق لاح رب قحهل وا لادح و كنج ثعاب

 ندنفید وا شادبا طرش یسلردنوک همصم كتبرایضعب ندنراچا یردلوا نهر طقق شازا ًاباوج ۱
 "دعفد قرەلوا رک کد ندفیلکت و هلر فاکتسا و عانتما ندنلاسرا نهر هسیا هموقرم یاماو

 نهر هن هرکص ندنو هدزپ زکسرویدیا لج هزغوخ ابلاغ یز" همص مزب رس بودبا ناسل لیوصت
 .٠ یادبع یرلءردن وک ربخ ود زرول وا یار هقدغل وا 7 هر یسوراتو ندطوبس هد هن و رو را 8

 دوت را نالوا دوح وم هدرنک ید وا هلکم ردن وک رخ هباشاب لیعاعما وا یس هد رک رس كن زا رکسع دو را

 ۳ ید ین راسل زم یکیا كود هلا م وع هن رز وا اششاو جارحا یوهراس فاوطو سر

 ید ندق رط ورب هلکع | موه هن رارزوا "فد افشا نالوا نکرد هدک كن ا رو ورلبا اهد هد ه-سلا

 ۱ 3 5 ۰ رد رلشل وا باس هنعوقو تافلت ی لير

 .٠ نیفرط هاکو قره راکنفتو رلپوط هنرزوا رکیدکی ندراسی ر هاکز ور دنچ هرزوا لاونموب
 ندنفیدلوا عطقنم هب راح هت نکیشلوا عقاو تاعیاض یلک ندنیفرط یرهلربآ هی بواک هب هج هب



 اشا یدبع کک هداسا اد دن هل واقم ا بولیکح یخوط وراقو دیلق یاما ۹

 هدنند وع دن داعس رد كاا نسح یزاف هلا لع ن و س هم هرز وا تیک هن رفس هيس ور

 شل روب هیحو یتلانا سس صم دلن راز و هنر ۵ سه دهع ۳ لیعاعسا یسادعک ینیدل وا شفلرب هد رصد

 هرزوا كی هنرفس دیسور هدعبو كأ عجب رکسع اشا یدبع هلغلوا دراو یلاع ما راد هتفیدل وا 2

 ۰ ردشمروتوک رار ید ییاشاب لیعاعما یسهدرکس دونراو شنا تعنع هرکب راد هلیشرط ماش

 دک یدک ےک ا ناکا نیرو لاو د لل ار
 ۰۰ ردشموعلا هدرصم هرزوا قلوا

 هرکوب ندنفادلوا شعا عج لام یلیخ هدرصم اشاب یدبع ًارظن هنغیدنلوا ربرحت هدراثالا بیات

YSر وضع تولاف هدف هر لاو صد ٍِ تفرش مربا درک  a E 
 هدرادلج یءرکص ځد یلاوحا نالک هعوف و هرکصزدنآ ۰ ردشقنک هرز وا لالتخا و فالتخا هلو ردق

 ِ ۰ رول وا ناب هک دلک یسهریص 3

 هک هلمکت ظ ۱

 صد دعلتف رب نده وب م تاک ر بت ۵ دن تم هاب ر كن روغ اطلس هد یالالتخاو رہے م

 هروک ذمر ا ا یدهنس جوا ا ویسا هليل وا راب ا یغیدل وا تداعس لیمو اصع و

 7€ هرز وا ی ر هلا ف) هر ها رب هرکصذدقدنا وا ريطعل و تب طل اکربت قرهنل وا , باج ك 4 کم

 ده رش تاولص 0 و یا و یسیضاق سصعم بولات وق هرزوا ی رلشاب كعابا تولوا

 هدن رلخم رات سصم یعیدش و ۱ او عضو دنا قدنص رب ه دن راکدروت و ` هنا دن هلا یالآ و دی

 تراز تك ردا و حاج صد هدهار یاسا تو وا ط وف هدم ود لح E دم ودر 0 رد ر رع

N.هنعباق و نوامش یودرآ مدلك ۰ ردر راو  : 

 4 هر دم كنهجم هلل رخ ینالتسا كادت وخ هاا ندوع هدو كنواه یودرا %

BOهک یسهشح وم رابخا دتا البتسا ین راهعلف هحسودو یوو دادرتسا يالا رو  

 1 یداوا نیما اشم هدجسور كنویاه یدرا هدمیو »

 ندفرطر تونل وا لقن هنراوح شش يم ودرا هرز وا یییدنل وا ناو حرش هدالاب

 هدنفرط شوغلو كنا تراف کلام هچ ید ندفرطر و شفلوا رادتا هکلریو ماکس هب هدام

 . نسح سکر چ هلت قلا بوط جد هراوشمط هسا نکم قردلب راو هن رزوا یراه رکسع*وقنانلو

 ۰ یدیا راشفلق لاسراو مانعا اشاپ رکسعرس ندنراهفراو اشاب ےھاربا یلهدنرادو اش
 تر ییابصقو یرف نالوا هدنراسبو نیم تلح دفاسم كلتعاس زکس هک راو هشوغل ندشش

 کک فارطا تولوا رابتعا جد هن رک نره دی رادق رب نالوا نصح هدشوخلو قارحاو

 دو یا ی جوازوب ییا وبشا با ِِ لاوما یلک قرهنلوا قلقتسا یسلتاو و
e: 
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 یغیدلوا غلاب هزوب یددع كنابصفو یرق نانلوا بیرخت هعفدوبو ۰ کک ترا تا ساب
 ۱ ی درولب یراسالعاتش هدنلاوح لوا هةتا لولیا لولح هرکصندقدنل وا نایب و دارا هدرکشت مامد
 2 اا درا یرازوک ندنیدنلو مانع لام هرز وا تانک هدنلا و هتل كن هریخد و

 هن اح وط و هناح هبح و تام طقف ۰ یدلر ورارف ا تدوع ندیلاوح لوا قترا كنو امش یودرا

 د زور رکسع هدنمش و قرا تفحص ندادعا دیک مه لددیحدا تدوع ررب رر راقاح واو

 ه- ناب شیرنست كلنوک رجوا نوک یعنراب نامه نوا قمربدلآ ماعا لام اهد رار یراب یدکج

 بودیک هلواچ لدهشوغل رارکت اسور راسو اشاب مهار یل هدنرادو اشا نسح سکرچ ققرەلآ

 اط ماط ید نوبامه یودرا هدلالحو و رانوسلیا تدوع كردا قارحا یرلیرپوک یرلکدتا روم

 ترشابم هتدوع نواه یودرا هلکعا هداراو یر وا رادرس ود نو شا ت٤ نعو تدوع

 : ۰ رایدلیا تع نع هل واح جد اشا عشار ۱ هلا اشا کک

 ا ااا رام راک س یرهلوا راو هدمک لاوحا سسک د مرک ا ر

 نوین هدکدتا هدهاشم ینتدوع ندلواج كرکاسع ا هدنن رقت_هنتسهبصق شلش تع نع

 هلکعا ا هب هداعا لردا ترض هلا دو ول یرانک ورلیاو هفاخاو دیده ود ز کس رودا تدوع

 رادرس رایدتالاح "هدافا وڌ زرو؛دنک بودا تدوع رد اد لب ۶۱ تدوع ندرت ودر

 ندنسهقرا و یتفیدل وا هدکلک بولوا راوس هوطنه كناشاب مهار لی راد هدقدرا و ورلیا اهد مرکآ

 مهاربا یتمجوت كمرکا رادرس بول وا لعفم هدهاشلاب یکیدتا تدوع ئاشا نسح سکرج ید

 هنلابقتتسا تامرک | رادرس قرەلوا راوس هتبسا هلا لوز ندوطنه لاحرد هدنراکدر و رخ هاشاب

 بتویمروط رع هدکدشا لاوس قدوع رب مرکا رادرس ندنسودنک هدنرکدتا تاقالم هلغمر وط

 هدنراد ورو هرظرط وا هکوبلاحو شمر و باوجود دليا تدوع راچان یچدرب هلکشا تدوع هبوریک
 ۱ تدوع یسودنک هوا هدافالاب هباشاب نسح ا ود لمدیک ه ورک یدلاق شاارب قترا هدرارو

  نسح سکرح هلکعا تدوع ندر یسهلج ند زغیدل وا هدهقرا یرازوک اناد جد ll تودا

 وا بان هدنمرف ا رادرس در اا ر هندوع دوا قردلق لاح یسهراد رک اشاب
 . مهار ا ندنسهقرا بودا تدوع دهه نالوا بونم هدنزاغوب شیش العفنم مرکآ رادرس نیعلوا

 یاشاب مهاربا نی راسال ةربع نامه "ردیمهدیا مضه یتبسغ مرک | رادرس هدکدلک هیاروا ځد اشاب

 ۰ ردشردقارب هنادیم یشعن توردعو

 ۱۳ تا اور هر ندا لمس یک ی یدها دتشار رد تالا نسر

 دا ع نالا هلا قالتا هاو قرص كما ردقو ندا رور یآ رب مالا سفن ف یدبا یدد
 : ندزف وا تدوع هاتشم ندهناخ رازالو ۰ ردشلوا رقم هنادعا هن بول وا مسلم ىس هظفاح

 ۳ یروا ود ردغطا دورو هن واه یودرا یربخ یتیدنلوا الیتسا كنس هعاق نیت وخ م دم زور دنح

 ۰ ردح صم نک ٩ رات
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 هلا دوخاب و هدهن ردا كنوابه ی ودرا ا ةنسو هکر د هرز وا لاو و ات لیصفت

 ی یدل وا نیشناتشم هدنر ندنراه بصق قح# ور مده كن سالاوحو هب داتمم هدلاح و تول وا

 دن لر, ا متف یر داوا فرص: كما هک و هدد اا را یار یسش وا در 2 و

 رلظفححسم هدیولی رب و ماکتسا هل وا عام یسهطرفم تریغ كمرکا رادرس هن غل وا كرت هبادعا

 ترشابم هکر و تاماکعتسا یلک هده دام كردبا هدارا یتتروص قوا ماقها هب هظفاحم هلیس هماقآ
 اشا شم هلکع | برقت یدوع ناوا كنوامه یودرا قحا تونل وا نییعت اشا شع هنسهظفاحم هلرب

 كجا تماقاو ثکم هدهبداهم اش نسج سکرچ الا اشاب نسح رکسعرسس اوا ندنفرط هوحنات
 كليا تع نع هنبناح نادغب اشا سکرجو تماقا هدندو اشاب رکسعرس هرکص ندکدلک اشا شعو
 مزال دهم یکیار نوح زام یادا دمالسا رکاسع قح هنلو هد هظفاحش و شر و رارق هرزوا

 هاوخوک و همان كىرا نخ دیار ساک توت نه راس

 و ردشلرویب لیوحت هدجسم هرزوا قلوا هنمان مرک | رادرس اسیلک
 یظفاح هناحرازال اشاب یضیف ناس نانلو یظفاحم هغ ور زو بونلک 4 هناخن رازال هدمب

 هلا قرت ها شبو قلجرخ شورخ رشب نواو شفلوا باج ه هناخترازال لاحرد قرهنل وا نیبعت

 ششوک و یعسدماخ كىر جد یرااغا هلففلوا شراپس هنفرط قاحوا یرب رحت قام رفن زو یتلآ
 عارنو اغوغ یاول یالعا كرهد زیلزاب هصیلآ یزمهفولعو عاستجا یسزمز یرهکی نکیا هرزوا
 0 ولغ هنرزوا اغا نیما نالوا یراغا لردا تراسح هغلاب روز ه«یرغوط ندغوط هلا
 سرخ یک رونل وا نییعت هن رزوا نعد هدعاق ر هلکعا قفحم یرلکحهدبا موك هواه

 1 زادید یرلقج هیماراب 4 هظفاحم هدنروصو کا ااو عفد هليا لاسرا هننرالباشس

 ندفج هيل وا لب اف تماقا هدرلا رو و هل وا ش نعسالقاب 3 مسوم و شم بولک ساق زور هدهتسا

 هرزوا قهل وا راذک هنفرط ورب كنه وط رهن نامه هل رتغارف ندنسهظحالم هظفاح یرارب نانلوا چ

 ردش و یزوا رول هيس ورو یتیدنلوا الیتسا كنبتوخ هلمجو یغجهنلوا لیصفت هدر ز نکیا
 دیک نالوا هدنرزوا شاب و یرفدنلو هدکعا قییضت هلا قوس راودرا هعتشب هتشب هش رزوا"

 یرفدنلو هدنسادوس مو هب ۱ ی ودرا ا هت ناخ ید ی رودرا هیسور و

 لا درا هادعا هاا هک عر هیودرا ی هوس بر ی نا
 تار رحنالیزاب کشم ندنرلفرط اشا دادقم و ناخ ات راسته اشا نسح یلهنک ز هلام یعبدل وا

 ارت یک رو نوای رغ سنج ۱۳ زوم رکا رادرس نکیا هدهناضنارازال
 لوا كن وام یردراهدقدنل وا تفارق وق تارب رک خونل و دو تروتم سلخ

 *یشزب هقتشب ندفسأت راهظا ندنغیدلوا لباق دادماو هناعا هلبسح قلوا یسهفاسم دعب 4یلاوح

 دنسهراجرب هدقدل راو هفرط وا ندنکحهدا تکرح هراراوجوا نوبامه یودرا ًاب رق طتف بویمهلیلد

 ۱ ۰ ردشلرب و ماتخ هسلح وید رولبقا
 هلغل و ماتخ ید ریبک سمج نالوا هدقفلوا اشنا هن رزوا هنوط رهن هدنرانک هوشرا هدلالخوب
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 روبع هنسهقب مالسالاح# ندروک ذم رج ینوک یجنکیا نوا ثلوا نب رشتو یصچ وا یمر ا تم رحم
 ندو تویش وا فقوت و تکم جد هدو رطل وا نامه هاکلروک ر اق جد هد راعاط صعد هدمانا و تونل وا

 ۰ ردشه وا تلصاوم هتسارعص نیدو هدنسید شرکت مو < و تع زع هندناح

 TR ڭرەلوشود هنن دیق هظفاح هدنویغ وا 17 هلا بیرخت و مده ی ہللا وح و هداهم

 یطحاصم نوامش یدودرا هدقدن) وا نادشسا و ضرع هن وامه تاکر دحدقا یعح هنل وا هماقا یرکاسع

 كن ودرا عقاولاق و یدا شازاب تاوج همرکا رادرس ندن وا تاکر ود ردص وفم هنأ كف رطل وا

 قا بولوا شاک هنلوا هلاوح هنبأر كنلاحر ودرا هت كلرهیلدا هلخادم ندنراعسرد هنت اکرح والثوب

 و ِ نالن هد رکسع ا 2 e ادتا

 3 ندو ا ب رک تب ES اشنا i جد ریبک سج نالوا مزال یساشنا

 ترصل و زوق دیعاو شاک هنسهحرد هلوا توف ترص رف توو هل _تهح یک وا E فطع هنو رط

 بانج یروهظ تاحوتف لیخ ل فالغ هلا رو هفرط وشراق هلراعیحا ن کا شوا تولدم

 ِ ا ولتسلک راوله د ندندوع كن وام یودرا قحا بول وا یسهمهلا تیانع اع تاقح

 هسخو یعردا تاب رک اسع نالیغار هبهظفاحم اهرک هد رک ددا یطختو یدع هنفرط هنداهم هل
 ۶ هروعادعع و لح باا یسهرطاخ یمردیک بول وا اھ ناشو مات نانل وا لیصح کلا نالي روتک هلا

 راشعا هلاوح هتس هبهلا تیانع ضص كتح بانج یسالاوحو هب داهم تولوا روعش تالا یجچ وم

 هلا مده كن هن داهم دلرهلک هزوهظ دت وم تروص نالوق روق ن زسکمک قوح عفا ولاق ۰ ید ۱

 ردشمتچ هنادبم یدل وا اطخ كنتروص قفل وا دیقت هنسهظفاح هدنوبفل وا كرت

 نانلو هددا رغلد تولوا ا هم سس هظفاح هداهم قیاس لاونمرب شاب شع هدل الخ و هک هوش

 یتتک رح هنتناح هداهم تكناشاب شم ۰ یدیشم وا نیبعت هنس هظفاح هوګاب ید اشا ےھارا ناریدریم

 هدنلبعم نامه قحا وا یچولعم كناشا شک یرلکداک هلع مات هقنلب ۲ لاح رد هدک دا رابکسا نعشد

 كنج یجد اغا دا نیک لاسرا ے رزوآ ادعا هلبا تارفن یهدنناب یباغا دجا یشاب یسگدنفت نانلوپ
 هلا ۳ را ول هڪ ییغح هيم هنل وا حارخا ندهقنلی هلقلب ال وق ك هدک درک هنحا هند ی ك ردا

 . دنبسا لاحرد قصلوا فقاو اشاب شع ۰ ردا موسه هنهاکرذک كناشاب شم نامه بوغاز یآ

 كنج هحکلاق یمدآ جاقرب هدنناب 3 توش وروط هه راح هلا رک اع زج یک دنتسعم قرهلوا را ی

 ۰ ردراشعا ربسا و دخا ییاشاب شک قرهلآ یفارطا یر 2 ےک ا بودا

 ماطر نالوا یرا ا یکهدنناب اغا دجا هدن راک دتا رواط قوس هن رزوا هقنلد ی هدعل ۰

 ۰ ردراشلد هد هقبح هتم الس ت وص وش وک ود هلا تا رفت

 زر :یرام ول كنساس ور یراق هنح نالوا روم اع دتماقا هدنرالحاس هتنلب روک ذم تیفکوت

 یرغوط هغاشا لردا تماقا رکلل كف ندار وا نامه هلا 5 ییغح هيم هل وا تماقا هدلحاو سو قرا
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 . تباصا .هاخا دسحم هدازیبرداح نالوا یغوبشاب یداغود هنوط یمهنادرب ندرلهاک اا بودنا
 ردشلناتداهش تب رش شون لالایف هلکعا

 قحل وا لصاو همرکا راد رس نوک لوضو دنتسا روک ندو كنوامش یودرا هردکم ثداوجو ۱

 شغل وا ثبشت هغفلوا لاصبا دنا وا اف مس هلبا برئرت جاا د ردق كيب یکیا ندنرتقام نید و نامه

 هن وط لده هنا غلا رازال ندهوجمن اب دعب ایف قرهلوا ضراع لزز «یلاول وا هن رزوا لاحو هدهسیا

 هواك رار ندلحاوسوا رول هچ* هدنروصو تویلوا لباق یسهظفاس رو ار كنلحاوس
 نالوا یظفاح هنارازال یغج هی وا نکم تماقا جد هدهناحرازال دعب اعف هلتهح یرلکحهدبا موعش

 هباشاب نسح سکر چو اشاب رکسعرس نانلو هدهداهعو هلو امه یودرا ندنفرط اشاب یضیف نایلس

 لصالاق كنارفن نالیغار هنسهظفاح هداهم هدقدل وا عیاش هدنشاب رکاسع هلداح و هلل وا رب رگ

 ور یه وط 2 هلا ارز یهداهم نامش هن رز وأ هشح وم ثداوح و .بوبل وا یر هاو فوت

 اروبح بولاق هلیقلخ یرهراد ودنک د اشاب نسح سکرج هلبا اشاب رکسعرس رایدتا راذک هفرط

 ندل وا راکرد ینج هیمهنل وا تماقا د هدار وا هلا لاح ناشی رپ هل و قحا رایدلک ههنا را زال
 هناح را زالو ه داهم ردا تد وع "ةلج هلا نادتسا ندن وام یودرا ید رانا هرکص زوردنح و

 ۰ :ردشع وا وا هب ول هچک هب راحالب جد یراف رط

 لاوماو عقر یترازو ندنفیدل وا تبس یار رک كناشاب یضیف ناعلس دنتتشت لرکاسع ەدە داهم

 5 ردشلروب ی دجماقا هدب وئلس هلا طہص هب یرب» بناح یسایسا و 2

 هن وامه یودرا كسلا و هنسو ی ردب دلککا مو 4 هنس ول جد ندقرط رب راول ےگ هداتاوب

 هحولشابو هجهقشب دو هلففل و هدنزاب قفلوا دادما هلا هریخذو رکسع كرهلک یراهماندایرف
 ی ودرا هحهرخذ اما توش وا نک هناا هللاسرا رکسع ندنوامش یودرا و ردشل وا نورد هشدخ و

 بن سه نوحا تداعس رد هدقدنل وا لاح صرع هن وام تاکر نیل وا هدلاک یسهقاضم جد كنو اه

 ندن 1و دژس هاکسا ك وهر وط لیمحتلاب هنس هبیفس ناس هعطق جوا تونل وا زارفا رادقمرب نداد

 هب ولطم لع كنهربخذ هلتروصو هدهسا شلرو رارق هرزوا قوا لاصیا هننادحرس هنسو جد

 رادقعرپ د هاشاب رکب وا یسیلاو هنسو ًارخؤم ندنغیدلوا اوست را وضو اس فو

 تر دشت دل وا اما, هللا را ها

 تولوا EE قرف زو وا یصعو زو لوط كنتلابا هنسو هروک هس رب رک كندنفا تیدآ

 ریبعت یناصع قلدوت را یر فرط قردل وا د ودع هلا هرببک راهنا راسو ىو و ا فر 1ط

 یبتنع هنب زفروک كیدنوو هک و هر وط و هغاطهرق هکردهعظع لابج نالوا یرانکسم كرانيتال روالوا ۰
 هناتوغارفو هلفو هاد زو ها و ی هنبتم عالق ردق قرف زوتواو طاح هلا. ادعا یا رطا رول وا

 ردو كجەدا تیام هنسلاها قحا یتالوصح تو وا ریضع ,E لم 9 یرادن رد رول وا ریبعت ۱

 رولک مزا دیر ِ ید e هدلاح قم اوا لادا رکسع هلذل وا



 ریش دی ارم رز مو وب سم قدس بو 0 و 2۳ 2.

۱ 4 ِ ۱ 
 فیلاکت راسو رولاق هتراودنک هسا هنره یرلتالصاح را تورا لط هلیسهنام حارخ یک

 عو” یتنایخ كنساباعر هنسو هدتفور چ هللع ء . ۰ رد رالکد را رب ندنرلاح ید هلا هفاش

 راردیک هکنج هجرار هلبا مالسا لها هسا روهظ 9 رب هللا ادعا نامز هنره هقشب ندقدلوا

 ردیسیلاوح و هنسو یارس هکیراطسو كنهتسو و ردهلاغلا نومآم ندرلنا مالسا “لاها هلتهج و

 یسیلاها هنسوب تادحرس اما ردرلهشاط ربخی ندیرح نفو رورپ نت بویلوا یک یرلترهش یبیلاها
 وند ولو زع ود ورک. ندنعشد نوا یسدر ره هک رخ ر ااو ترا وا ر واك نح ناباش هکعد قانشو

 تدوع ام منع هسا رلیدتا موصم هع یعنف ندننادحرس هنسو رلول هچګ ځد هدراکنج نالو عوقو

 لکشم هلباقم هلیرکسع دحرس زکلاب هدکدتنا موجه ندفرطرب هلرکسع كي یللا قرق نعشد طتف ردراشعا

 ترابع ندنراطفحسم هقنلیو هعلقو ندننارفن ولر یسهلج كرلنانلوا ریبعت ولدحرس ارز رول وا

 هرکیدکی بوشود هندبق هظفاح یتسهقللپو هعلق یدنک سکره هدنروهظ نشد ولتیاک هلو تولوا

 رومأم هنتیعم هلیقلخ یسراد كتکلع “لاو زکلاب كحهلیهدبا هناعا هلع نالک مزالو ربزمهدا هناعا

 یو بودا مو النا رکسع ولتیاک هعفد و راول هچک هلع ءان ردراعت بایرا و اعز كتلابا نالوا

 قرهل وا لصا و هل ود ناکرا جم رج وا جد شحوم رخ و و ردرلشعا الدسا یتیرلهعلق هجا ودو

 ۰ ردغطا ناهدا ش

 ندو ا د یهاتشم هسخو اد تنا تعاقا یبهدندو هننرزوا هردکم تالاح و

 ردن و یزوا هد ولیکچ هباتشم نامه هلیبسح یی رقت كناتش بونلوا تروشم سلجم دقع هدنسا رعص
 ۳ رس 0 وراي نو یلوا لوخ هم ها .دادناو اما رفرف

 كرفصو تکرح ندنسارصص نیدو هلا نویامه یودرا هدنرورم زوردنچ هلا عضو هنسهگ ودنص
 ۰ ردشق وا تلصاوم هنسارحص قعمور ینوک یادتا کنین نرمشتو یعج وا نوا

 هن زدا هلا نوامه یودرا ځد ندارو ندنغدلوا ی لصالاق قفل وا ذاحا اتشمهن ردآ

 هطاحا نشد یالفا اا تع نع هنفرط شرکب الیدبت قلارارب د مرک رادرس ن کیا هرزوا كلدیک

  یرلغا تاب هدنتیعع یسهدوو جد كرکسع ردق كی زوتوا یمرکی نانلوب هدشرکب و هنغیدل وا شا
 نیشناتشم هدنلحاوس هنوط هاکعا عالطا بسک هنکو دا هللدیما رالشق هدلحاوسو نواب یودرا

 رادرس دی ینوک یحنزوتط نوا كرفص بونلآ هلقیلاوحا كنفرط یالفا نیکعا لیمهنفرط قلوا
 هقرو هدلاح یراقدل وا رضاح یهوجوو نایعاو یسیضاق قصورو یلاحر نواه یودرا هدیمرکا
 هب هبءالسا تالاع یوق نعشد یکیا یکوتسمو هچک هکو یمادوم هصالخ ۰ یدنلوا تئارق هروک ذم

 . بقزم هتدوع بويعا رارق هدلحرب هسیا زع رکسع مزب بولوا هدکتزوک تصرف نوجا موج

 هل رال وا راشي رپ نوګا كمروک یني رانطو درج نکیغوب هلیسورپ هدهناخترازالو هداهم یراقدلوا
 ۴3 مع اد ا عوح سولوا درر يوم نشد هكا نادر
 ندلوباچ د رلثآ هدهسیاراو یرکسع رانات رادتمرب هدنتیعم كنب راترضح ناخو قوب رکسع هدنتیعم

 e جد رلنآ نکل بر اور Cs و د ام س یرکی هدقالفا ۰ رازعار هشدار یربع

 ون هو Nr FG AS ۳ کوس"
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 هچگ و دیسور هدنروصو شعا رردهزوک یتتکرح ندفرطو كنوامه یودرا بولوا بق رم

 .تق و لوا هسا راردنا بدلنرت و راد ES یلک ندرلارو هلا لوخد ځد هقالفا صد ات

 یصم هظفاح یتسهریخذ كنلاوحو دصقم ندتع ع ه هنردا هحرکا ۰ زلاق تبنماچد هدرلفرط ور

 هدنروص و ۰ رول وا | نکع جد یسلوا بلجو كرادت هریخذ ندهن رداو ندراضق فارطا نکل یدا

 سک ره نوحا هللا یمرونل وا نر وح كمر و تصرف درک رو تیعاو ر هن وطآ

 هست ول ردیشیا تلودو نید تو نویلیوس یهداروطخ هن رطاخ و یتسب ضوط
 دغاک هلغلوا ررح ود ردولطم كفلئوس یسیرغوط روا لاعفنا ود یدلیا ضازتعا هنأر كنده
 لصف هدکدتا یار بلط ندسلح راضح رارکت رارکت مرک | رادرس هرکص ندقدنل وا تئارق موقع

 رارکت ندنفادمهلا باور ندد یربغ ندکعد زردا تکرح هلمسول وا ها رولپ روت دارا
 ۰ یدلشاب هغع وق هنادبمي نیر سکره هللاححوک قردنلوا ماراود نوسنلپ وس هسیاه تروص ولربخ

 هدنسمالشق هدنلحاس هنوط كش رش یاول تود رادتا همالک اعا ےاص یماغا یرصکی هک هی وش

 قاناش رپ هراظفاحم راسو هرارکسعرس ردسک توعد یتعشد زعالشق هدقهور مز و ردراو روذح
 یلاعت هلاذاعم نکل ۰ ردلباق كار و تروصرب بونلوا ه وست یرالاح ندنوامه یودرا هسلک

 یلاحو نشد ۰ نمهدبا رارق هدر رب درب هسیا رولوا قجهانوا ندنرب هرکرب نوامش یودرا
 ید یدنفا رادزفد ۰ یدید رولوا لکشم كیلاح هسیا رورو هرافرطو هداتش ماکنه ند

 هداتشمایا یسهیخذد كنیلاوحوب نوسنلوا هسیارونلوا تع نع هنسیغنفره نع” رکو قج ور كرك
 بودی|مالک متخوید ردمزال قاثاب هنسهراجرب كنو ركح هقاضم رکاسع كج لک هدراهب و رول وافلت

 هرنو مرک ارادرس ۰ یدلیا E نغیدلوا لوا تع نع ههردا یجدوا نوجا ج هربخذ

 یتکحهدا تدوع عبطلاب د دلرکسع یهدالفا هلسعا تدوع هبهنردا نواب یودرا باقم

 .یدزتسوک ليم هنفرط قغالشف هدقج»ور كرد مل هشلي وسی ردن یسراچ كنو و لردا نایمرد
 هداف هل هدتماقا قالبج هلب و هدارو بویلاق هنسک هدنراتعم یراراس كرک و ولقاح وا رک هداتشیاتنا

 تیافک قاشو تبا كراش یودرا ف نا ۰
 ۰ یدلری و باوج ود ردا

 لناتسغاطو اشا دا تزع هدهقلاس رافسا تیام بوئلوا دارا رافنحابم قوج كب یککنو
 هل رالوا شعا مابق هلیکلرکسعرس یورو یکوکر اشاب د ەداز نسحم ةرادمهلا لبق و اشاب ىلع

 هغ ور لرک و ه یوکرب لرک خد یدعش ۰ یدیشمبهلوا نکم یتروص احنا و تکلع ٌهظفاح
 قحمور ۰ یدند رون روک بسانم تع نع ھه هن ردا كنواه یودرا هلیس هماقا را رگ تمام

 یودراو ۰ یدلیا جج رت نسمنالشف هدفجم ور هلبا قیدصت یني رب رعت كم رک ارادرس بودیا هلباتماکوب
 داغ زارهو قصمور هجرکاو رولیغاط رکسع یهدلحاوسو هسردا تکرح ههنردا نواسم

 یودرا نکل رولی هثیج رکسع كب شب یرکی ندنسیلاوح رازاب یکی و یرازاب نام و هعجو
 ك هدالاب "باقم اکو ۰  یدید نم هنالب وط رکتسع و هلا ماواو رشابم هرکص نر نع كن وامه .
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 ۱ ی ۹ جس

 مو هن رزوا نوامش یودرا بوک یه وط ندهد دعم فارطا (E دا مایا هلمح و یعیدنل وا

 تقو رک و داتس تقو ادعا ناهر الب ندان رط رایضعل هلغ وانای یتح هل وا لکشمكت تیلصم هسردنا

 ۰ یدلو و ییاوج رولک هدفیص

 تج هل وا هد اق هدنتس دماقا ظفاح و LE بودا راستا کرم همالک 6 مرک ا رادرس

 قحا یرارقتسا لرکسع یهدشرکب یدعشو ۰ رونلوا لالدتسا هلبربتاث مدع هلرکسع یهدهناخنرازال

 هدزمکیدتا شزاآ و هلا ناطع هرکسع تودنک هشرکب یہ ۰ ردطونم دنتماقا هدوحم» ور كنوامش یودرا

 مدآ زوتوا یعرکی مظعا ردص یدیلوا یشرب قجهنلوا هسوسوو یدلوا لئاز یربفوخ باک رکسع

 هراس لا وحا كقالفا و هتالاح و یدل وا تلق توق یک هرکسع هلس رخ نعوب ود یدزلک هارو هلا

 یعمر جد هدر هعح» ور و رد ساتم یسهلشف هدق رط وب لاحر كن وامشیودرا ًارظن

 هدب و راقبح تبوط دعاط نعد ا دکل هدندب د عاط ردعشروک بوزک یف ا رطا ارز ردقو

 هرصاح طعف ول هس ور هدتسهنس ید نا ۰ ردلکد نکع تمالس هسرول وا ثكحهدا طرص یرازاغو

 نمأم اهد كعحص» ور ود یدرولب هريش ود یک جاب یهلج هسا دا رح هس ول یدلبا تعانق هلا

 ۰ ردشطا میجرت هىنعش هلیسلوا

 . هدیلاوح لوا عقومر یرخاو بسنا هنذاحتا تاکرح ساو نمأمو مکس یهسبط یکی عش نکل

 یتبدل وا ندداوم شعا تعبس یسهب رګ و ندنالسم هدندنع یابرا یغیدغل و هدرارب قوح كب هکلب لعد

 ۰ ردند هب مصع بثا غ یسماغلوا رب دقت و درد ا هکرح نفو ییعانم كعقومو ا

 فیرشیاول هدهسیدنل وا داربا ځد یساردنوک ه هنردا هلبا ماتمتاقرب كفش یاول هرکصندنوب

 باوجود زل وا هد اقرب هدتهاقا لمسفت رش یاول هکڳ فعض ه ودرا هدنروص یکیدتا تک رجب هب هن ردا

 دسلا ندکلدیک 4 یک هد روص LS ه هن ردا ید سلح راضح هن رزوا كنو ۰ یدلر و

 تب وقت كن را هعلق یکوکر و یخ ور نام بولیر و رارف هن روص و هل راع د ردال وا تاقا هدعح" ور

 یرلقادنوف بوط اددح ًاسابق هن راه عو هنراقادنوق بوط نانلآ ندولهچ و تردابم هنراماکتتسا و

 هبنشجکب یک ز وقط تكندناث نسشت و یک رب یهرکی ِ ناب و . یدنلوا ا ا یراهعو

 رم بول وا یلنا شک لصالا کی دنفا یی نانلو لو باتکلا شو و باکر

 ۱ 0 ا اا قلارارو ي دو هفلع رب هلسوادخ هتسدطوا
 باب ینوک کج وا نوا كمرح ىد لوا لیکو سر هداناو قردثل وا ما دکسا هدیصانم ضع)

 تولیروتوک هنغانوق هلبسه ع هتسخ نکعا تباصا لوز یلتدشرب نکیا لوغشم هلا تاصیخت هدیلاع
 لحا تسد "یوطم یر رام وط هدنف رظ زور دنح تولوا رکراک هد هسا کوا ماها هننا واده

 دحدقا قرەنلوا بصن یدنفا دشار دخ نانلو باتکلا سیر لعفلاب هدنو ام یودرا هنرب نیغلوا

 وا بصز تاتکلاسر یدنفا هللا ضبف دیس نانلو یشابشواچ ندنغیدنلوا بلج هتداعسرد ۱
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 باتکلا سسر یدسننا یربخ در هدنر ورم زور دنح ندنل وص و دع ور كنوامم یودرا نکل

 ۰ ردشل وا یدو ید یدنفا ہللا ضیف هلل وا ترصڏ

 قلق كنها هدوساآ شل وا فرطر حز تره یشم هلل وخد هباتشم كنتوا یودرا

E:ا ا زو 7 یک رام نوا ثال والا عبر یجاوم نالوا غلاب ا  e 

 هلراربخ هرد ندا دراوت اه لوس ندنراق رط یزوا هد هس دل دیا لصاح طاسانا و حرف ریل

 ۰ رونلوا ناب هدرز یلیصفت ےک ەت ۰ یدراردا عام قلخ نوبامه یودرا

 < یشدنلوا التسا كن وخ هدمبوكانسهبصق شاب رارکتو ارعا كنندحرس هسور

 شلنا تکرح هنرزوا ولهچګ هلا نواه یودرا مرکا رادرس هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب

 ردص ی ربع رس یناح لیعاعما ارو هاشاب نسح یزاغ ایرد نادوبق ارع فرط هیسور ندنفیدل وا

 ۰ یدشلروپ هلاوح هاش ل نهاس قیاس

 تدالج بودا تدشن ندنفلرادهنب زخ كناشاب دمحم كلج لصالا ف اشا ىلع هکنوج

 یناریمریم هنر لئان قرەلوا فورعم هلتراهمو ننفت هدقلرو شح و هدکلیدنج و فوصوم هلتعاجشو
 تابا هلیقلخ یسوق ولتیکو دورو هردن هلا فیرش یاول هدنرفس یکیا ناسکس هرکصندقدل وا

 هلقلردام و تقايل تابا جد هدفرط لوا هدقدنلوا لاسرا دندادما نیتوخ كردا دوحو

 ید هدقدنلوا هبجوت یغلظفاح یزوا هلترازو ةتر هنسهدهع ندنکیدلیا ترهش بسکح

 رفظم ردنا هلباقم هسیدرسوک شاب ندفرط هنره نعثدو تاش هدادعا هلام ردق هنس چ وا

 شلو قرت یرهشو ناش قرهلوا قفوم هتمدخ نسح هدرالع یعیدنلو راسو هدهروم هدعب و شلوا

 هدرهرشط یرعو ندنلهج طرف هجرکآ هدقدلوا مظعا ردص هدنلرع اشا دیج لیلخ ندنک ودا

 ۰ ید ش لوا لرع یی هنفدمهلوا قفوم ههراداو مون قلود روما یاناشخ ندنغیدل وا شمک

 هدنتاد كرفس وبشا ندنفیدلوا روقو ریزور قجهنلوا مادا ل روسجو یرج قحا
 اوا رومام هرو د نا یار هابهش نخ نابوخ تیبا
 ایت اشا دخ نک درو لوع اسان عادت نرو ساصر نر

 اقا هدنسهدهع اشاب ىلع هن تل e یتبم هنتافو عوفو كناشاب دمع اب رق هدهسیا شغل وا

 نادغب هلا النسا یسهبصق شاب قلارارب رولهچک هرزوا یعیدنلوا ناب هدالب هن و شلروب

 ول هم هل راموعه و تکرح هفرطل وا كراو كنا ارز اس هه راشعا ریسا یتسهدو و

 شما عمصت یرکسع رانات یلک هدنناب ناخ یارک زابهش ارز ۰ یدا شمکچ ورک بودا كرت یثاب

 ندفرطر ولهیسور هدرما تیادب تح بولوا شفلوا بدتر رکسع ولتیلک جد هنتیعم اشاب ىلعو

 ۰ یدرونلوا لج هنفعض یسلوا شعرتسوک شاب
 یار لقتسمو ملکلاذفان هج ود هسیا نیکو نالوا ینادناموق شاب ینعب یلاشرام دلف و
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 ۱ ۱ ۱ لا رو یه رس هوگ ی هدنسیلاوحو ور قآ هلینتوا
 " دوجوم یرایوط تعرس ید زوتوا زو زکلاب ادعام ندرلنواهو بوط كوي كردا لاکا یتسهب رفس

 ۲۳۰۰۰ دا نا هنامآ نرده ناسلوا قوس ؛هتناح ناتو تیولوا ایههو
 یرکاسع دیو هبسور ندنفیدلوا روعأم هلآ هب رکسع ةقرفو رکید نالوا یتیعم دوجوم یلازج

 هلوا عقا و هدنرافرط هارن | هبلغ هدراهب راس نالک هروهظ اعا هدفرطل وا هل را تکرح دانحالاب

 شاب یسهدهو و نادغب و اشا دادقم نالوا یئویشاب نادغب هلا ناخ یارک زابهش تیام بولک

 شات ندن رقدل وا اا ا هفرطورب هلرکاسع نالوا یر دوجوم بودا كرت یتسهبصق
 ۰ ردشلوا البتسا راجود رارکت یسهبصق

 ترد شع هلرب ریس و متف یهرو نم بصق ناخ یارک زابهش هکردررح هلهج وو هدناناخ ناک

 ( عرصم) ا نا فارظاو ندنرسع رس لیغاعما تولوا دظفاحش ردو نوک

 . جد كنهبسور یربغ ندنعیده وا هناما هلمج ور ءان هنسهدعاق نالقب الغیب شعازتسا یتاح یا

 دبصق ندنرفدمهلوا لمحتروا بات مالسا لها للف ف هلکعا موسهو روهظ یرواط ولتیلکا

 ردن لاح و تقو یاضتقمر یجدناخ اه را هب ادعا *یدانا E هرو نه

 ۰ یدیشفلوب هدکعا دادقسا هلا ضرع هوبامه یودرا یلاح عوقو ییردب بولیکح هندناح

 هیسورو هچگ هدلاح ییدلوا لباق دادما ندفرطورب بولاق هدفرط هوا نیتوخ هدنروصو

 ۳۳۱۱۱ نر لا یسلاها هل را ترشام هقییصتو سیصح ندفرطره یرکابع
 ۳۱ ال یتیوا ا نا فراك یسودرا ؛لیعاسا هدبسا

 یرشاب ودنک ا روک دم یودرا نیغفل وا اس دا مو دهرطورب كج رتاسح هسورو

 رر هللا روتف و لب لاک یسلاها نیتوخ هل رالوا زجاع ندهناعا هفرط هوا بوشود هنتساق

 لیعاعما وردن هلیکرادت هب رع ردقوب زول کس كب یکیا یرودنک بور و ییهعلق هلا هر و تیاهنو

Cy۶ درس  E N 

 ۱ رم هوا بولوا شا ترشابم هتیصت لا عوج هنقرط یزوا تاذلاب خد نکو
 بولوا حراح نداسحو دادعت تارفن نالیربف هدنراودرا نیفرط ندابو تلع و تافلت نالوا عقا و

 3 بالجسا | ندهدبعب قاسم كراول همس ور كليم قتلوا تر ا يج دود ندت وا هدیلا وح لوا

 هبس ور نکل ۰ یدا شەراو هراهجرد قح دم ل تم شو نج یراکدکح نوحا اد

 ندساقها هه راح كردبا ناصقن لاکا اناد بویمروتک رونف الصا هن هنزنق یسهمروطارما

 ۰ یدزلوا هبلاخ

  یسهدوح وم تاررعن ید ندفرطر هعشب ندقدهقوا لاکا هسا یاعیاض كنسودرا کک

 تم واقم هادعا قرهلوا ضراع قاناشپ ر و فعض مظع د کا یودرا نک ا رارف یردب

 ۰ حد 0 تاجهدا



 است ر دقا و ناد رک یو ندنسودنک جد اناا ز رب و و نالوا ۵ لر اعم نا یا ی

 ۰ یدبآ ش اک زن بیش ید تر

 ا وا ردتعم هعریصت ورصح ى ار یزوا نالوا هدنس هن اتم یدیلک كفر ط لوا نیکو هيلع ءان

 ۰. یدیشا وا هرصاح راح ود ًارعو ًار دموق مدعلققهل وا قرعهدنهاگش یز وا تدا ودها هد) الخ وب

 86 یتا ر وصحم كن زواو یراهب رام ات ود %

 و یجلیا هدع ر وبس زد ندنفرط ی ود دن رو تق و لوا یتیسهعف و اود قازنحا قم سا

 زکسو قابق هعطق جوا كنولهیسور هکردا رب رګ هلمجووب بودا لاجا خ روم مان ارق نالوا
 لاربما نالوا رومام هضرزوا بوقح هزک دمرق هعفدو یساق ود نالوا تراتبع ندنیفرف هعلطق

 ی

 هن رب هللا لزع هنکیدلیا عانسا نده رام ود ردهدایز تاق شب ترد یساعود هیلعتلود

 ابابتحا نده را نوا یا ود هلرب گداصت یرلاع ود نيفرط هدقدنل وا نیبعت لاربما مات فوقاح وا

 كنهيسور نالوا دوحوم هدننورد یرهن یزوا هدنروره تدمر ۰ یدیشعا لوخد هننامل یزوا
 ثادحا هدنلحاس نوربلق جد ندفرطر بودا موه یرغوط هعاشا ندوراقو یماع ود دنا

 هل وا قسطت نوامه یاع ود ندف رط یکیا هلشخا ادنا بوط رفاو ندرا هساط ددعتم نا 1 وا

 رانلاب قارحا یسهعطق جوا بوروتوا ههرق هدنتلآ یمهعلق یز وا ناف دو :
 یلرازج ندنرنادوبف نوامه یاعود هده راخو ۰ یدلوا راتفرک هند ول هبسور یسهعطق جاقر و

 ۵ رک لست یقیدل وا نارقالا قثاف هلتراسح و تربع تانا و تراممو تقال زارا نادوبق ىلع یدیس

 . یا و مات هارو د تناسع یو تر وا
 شمزاب هرزوا تایاور ییدلا ندرولهیسور هدغر وبسژپ زکلاب هفط یبیاقوو موقع خروم -
 بیدا یتالیصفت اما ۰ ردشم ردشراف هرکیدکی یی ررابیضعب و شالا یط یارتف ضعت ند تعادل وا

 ۰ رونلوا ررڪ ا هجور هلمحو یعیدل وا ررح هی را

 ندندراو ضعب و كنار رګ ندا دورو ندنفرط اشا نادوبق هدرطفدیعس دبع تیقع : هکهللوش

 نوام* یاغود مدقم ندنش مش ناضمر یسهنس ) ۱۲۰۲ ) کردو یسهصالخ كتاررقت نانلا

 نوریلف اغ ود هجا بسانم هراوص غیص هر ندتماقا زور دنچ بولوا زادنار ل هدنهاکشس یزوا .

 هدقدنلوا عورش هه راح هلا قوس دن رزوا یساع ود هحکیاو هن رااص هیسور نالوا هدنک وا

 دعطقر ځد هدنایمالسا فرطو فلتو قغ یلاص هعطقر ولع هلا ولهیسور رفن زو نوکلوا
 یسیدنوا كرفن قرق نانلو هدنګا قرهلوا هدزاضق هللا تباصا یسهناد هرج هه ولاش لوک

 حب هشه رکص نوک نوا شک تولیکح ورک نفر ط هدعب ۰ ردشلوا صالخ یسقاو دیپش

 ةلادج دسبا هدنابمالسا فرط تولک هعوق و راسخ یلک هدنفرط ولهیس و ر هدقدنل وا ترشابم

 OEE ی نیزشلوا رادجز هنسکرب یلاعت

 عضو راتمالع قرەنلوا لیدنتسا هروص ورجا نیل دهه رتضلدک دل و لف ا

 قاخا هاع ود هجا ید یرا هنشس هلوارف وب هعطق نکا هوس 4 راح هثلاث ةعفد تونل وا

 2 5 " ى



 2 تا او ری هاب تو رو n ا را
 زوتوا ییرکب رولهبسور هنرزوا بوروت وا هرلغیص هلوارقر ادا هده راع یاننا ندنراقدلوا

 تارف نانو هدننیعم هلا ینادوبف هدنرکدشا هطاحا یتفارطاو موحش رک هبویو لاص ردق

 هکرلیدل وا ناشف شتآ هب صرب هليا و ےدقت هتمالس هزوردنج تہ یتداہش تبرش هیمالسا

 نر رخ فالتا یتتارف هیسور قوج كبو ق ییرالاص هیسور هعطق جوا

 ۰ ردشلوا دېش یسقاب بول هلوا صالخ یرف جوا جد

 نانز و راسخ یلک هادعا بور وت وا هفیص كلذک ځد هنفس ر نداع ود هجا هن و

 ۰ ردشفلوا یارحا ځد هنیفس بولوا دیش ةفاك نیلسم تازغ نانلوب هدننورد هرکص ندکدریو
 هغلتروق بوجاق ندک اله ٌةطروو راهننفس هعطق قلا راس ندا هدهاشم یریکنا لوه تلاحو

 هدلاح یییدلوا تسانم یلاخدا كن راک هلوارق هراوص غیص هلو لصانع هددساا راشعس اس لیخ

 رسیم هتسادنل وا دارم لیلکچ ه ورک ردقنر ه ندنکیدلبا ف داصت ید دن فور هم تا راه

 هب ولاش ندقرطرب هدن رلکدتا موحم راول هيسور هنرارزوا هلغم رووا هراغیص جد سلا تالا

 یسهعطق جواو صیلح مالسا “لاها نانلو هدنرانورد هلسرقترب قرهنلوا هناعا هللا اعود هاو

 ۰ ردشلاق دنعغود هلبسح قلوا ماشخا جد یرو شغل وا قارحا نوا قماللق هنعند

 ۲۳۳ ۱ ات ار لاس هاویو ید كد مور رکا هدهراعو
 ۳۳ ۱ ارد هتل لكم هغوو راسخ ی هدنايمالتسا فرط
 یزوا كرهلک ندوریک كرولهیسور هسیا هدلاحو بواک مزال قفلوا تکحرح ندنهاکشس
 هدنناعلت یزوا نوجا هظفاحم ییهعلق اشاب نادوبف یشان ندقلوا .ظوحم یراکجهدبا قییضت یتسهعلق

 هدهب راعو ندنرنادویق نواه یاغود و شار یریدکج هعطق شب هلبا اود هيا رادقم رب

 هلرایک كوي ر اسو اش ود هجا زج نالق قاب بئّرلاب یسازج كنجاقر ندراندا تکرح ءوس

 ۰. ردشلیا ریرص هتداعسرد یلاح عقاو بولوا ز ادنا رکنل هدنرلکوا یسهطا نزهربپ یسودنک

 هذلاح اعود نالوا تصرف تفز هدنناعل لویتسا وس یعب هل وا عقاو هدعرق كنولهیس ورو

 نا لرولهیسور كلرهلک یسیرب لاج دیعلادعب نیغلوا شلزدنوک رلحگنلرق نوجا سسح قغیدلوا

 دن ناشن هرارو نامه هلکمر و ربخ یتیرقدل وا هرزوا لک یرغوط هرافرط ور هلتکرح ندروک دم

 یدنلوا تعرع هنلراو دن روا نعد قرهاللوف یتسوا راک زورو تکرح هلا لع الکوس بودا

 هنادوبق كرد هدناموق سفتلاب اشاب نسح یزاغ ابرد نادوبق نالوا تعاصم یایرد كنهن : هکه وش
 دنساع ود هیس ور هدن رایج یس هطآ نالی بورس ورايا نویلاق هعطق شب ترد هل راک قا و نواه

 اشاب نادوبق هداننا یتیدنلوا تکرح ندنکوا یسهطا نزهرپ امدقم نکل ۰ یدلوا عقاو تاقالم

 ندهقرا بودا صیصخت نویلاق ددع زکس هنرلهیفس قاس ر ره هلا بیترت ییهراحشو كنج تروص

  ترد هدنراناب ربارب هلب رادننفس ودنک هدقدنلوا تاقالم هنعئد نکیشعا دیک اتو همت هرزوا قمالرا

 تویمروتک روف الصا اشاب نادوبق هدلاحو ۰ یدیشلاق هدورک یسهلج یربغ ندهنیفس هعطق شب



e ۱.۳ تی 

 یساع ود هیسور كردلب رب و شتا هره راطاب مام لوا كنجرد هدکدنا ترشابم هکنج هنارلدو هناربش

 ندوربک زونه بودیا مزج یتیراکهمهدا تمواقم راولهیسور هلغلوا هدز تراسخ یلیخ ندیلیخ ۱

 لوخد هننایا هتیلوآ یک یرلکداک ق رهلوا روبح هرارف یماغتود هیسور ندلوا لصاو یافس كج هلک

 هنکوا روک ذم ناهل هلا بیقعت ندنرارو ځد اشاب نادوبق هدنرفدلوا تمالس یوج هراج هللا "

 هرزوا نورح رازراک مر بوروط هدا نايل ندنفیدلوا نکع لوخد هناا دکنوح و فو

 ۰ ردرشمامهتسوک شا الصا رولهبسور هدکدتنا توعد هنادم نادیم

 رب دکت و رب زعت د یرلسک ان نالق ورک هلا لسکو فوخ ندنرلنادوبق اع ود اشاب نادوق هدعب

 لدیرک ینادوپ هنیفس وب مان یدرو ادخ نالوا رسا هدب واک ودنک ندولوتسم صوصخاب بودا

 یلدا ود زر ن ارو نواب هنادوبق ادعام ندنعیدلاق هب ورک یشان ندنغلنابج نادوبق رع

 ندلجا یکدر و ردک ےظع تودا داب ر ند راک راحو ین راکر د كنەنادوبق هلا ىرەتکنالپ و دلک

 تلود یلاح عوقو هلرب تدوع اروصنم اضتقالا بس هرکص ندکدنا فیترت یسازح نراسا ةربع
 ۰ یدلیا ر رحم هب دیلع

 كنزوا بول وا رستم اعود دعا هددسا شلوا تلاغ اع رد لر كنهیلع تلود لصالا و

 لصالاق یساع ود هما لرلول همس ورو ندنعیدل وا فقوتم هاع ود ها ولتیاک هسا یسهظفاح

 رک اسع کل در ید ندفرطرب و هلا ه راح ندفرطرب هدلالخو و ندنغیدنلو هرزوا ترک

 هرزوا قفل وا عضو هنوامه یا ود امدقم هدلاح یر هنلاسرا رکسع ددح قرەلوا فلت
 دوجوم بولیریو ربش هباشاب نادوبق ود ردهداماو ا رکاسع رفاو هلیتفرعم اشاب لاطب هدیونیس
 اعود ههناو رکسع دیدج ندتداعسرد اشاب نادوبق ندنفیدلوا دوجوم رفنرب زونه نکرونل وا نظ

 ۰ یدتا امدتسا یقسل ریدشت هن وام یا ود ۳ ا , ڭنەراس ا

 اقا نوجا یسهظفاح یسهعلق یزوا هدانا یکیدتا تکرح هن رزوا هتل وا كن نادوبقو

 نادوبف نام نادوبق 1 یلدرک یادوبق یسدننفس هو هعطقر نداع ود ها یغیدل وا شعا

 ود یدلوا حاتح هریمعلو تاالق هلکشا وص لغ ضعب كمهنکت هدنببقع یتکرح نداروا كناشاب

 هج وت هب هناتسا هلا رارف نکا یزوا تصخرو نذا الب بودا تل هب هیهاو راذعا و هنا

 بلتلاب یسازج هلا یهاشداب ما بقعرد هدقدنلا رخ ین وا لخاد هزاغو نکل ۰ ردشعا
 ۰ ردشزسوک تربع مت

 نوک جاقر بولک هن رلوص 0 هلتکرح ندنهاکشس یزوا اشاب ناد وق ررح لاونمر و

 یر نوا كلاوش ییعب هداننا یکیدلیا تع نع هنرزوآ یماغن ود هيس ور نالک ندهتسل وآ هدعب و تا

 یسهعلق یزوا ندر یتسهلج هسیا راو یساغود هجا ردق هل ولهیسور هدلح مان نوسرک ینوک
 لاونمر كناشاب نادوبف هدقدنل وا عورش هه راحت ندنیفرط هلا هربخو بوط بودا هلاوح هنرزوا

 شب و شعا رابتخا یرارف تعم یراسو هولاشو هبعو یتیدلوا شقارب هنسهظفاحم یزوا ررح

 ندنفیدلوا شمکع هلا نشد نواه هدزشابو شفلوا قارحا هدکنج یانثا یدرد كراب ریدکح هعطق



 - ةبیغ ترصن هدهسیا راشعا رادتا هب هعلق قییطت زاحا البو سارهو فوخی قترآ رولهیسور
 هلکمروشود هنرزوا یر یرب یتسهلج هلا روهظ هنتروف دیدشرب : هکهیوش بورتسوک زو هیهلا
 نالوا هدهقنلب و دعلق نورد هدقد رب دشعیص هندنح كالع مان یس هقنلب اشا نسح و هب هعلق ۵ سلف

 3 هکر یدتا كنج هبرصرب هلا یرلهلوقم قارطو شاطو یرلهبج لاو كنفتو بوط نیسم تانغ

 ۳و ی یراتنح ولم ردق نوا :هدنک وا دعلو زکلاب توسهلو عمر رپ قصن كرلول هس ور

 ۰ ردرشعا رارف ناریخ و ناتفا یسیقاب قرەلوا
 هنس عب هنلوس نوجا قلاوص هلا نوبامه یاغود اشا نادوبق هرکص ندنکنج هتلوآ

 مدقا نآرب كنا ود دنا یتندلوا ش نکا اشسا اا هدودل وا زادنار E بواک هن راقیجا یزافو

 . یفیدل وا حاتح « هرکسع دیدج هلییسح یتژک كکل هتسخ و یتلق رکسع و یتبسل ریدشتب هن وامه یاغنود

 ۲ ۰ یی رقدل وا هدکعا هبل وط دق غ هعفد شب جوا تب وص راهنبقس لوي و

 : E قدر كناع ود لوا ندعماق هدقدنلوا تئارق م سلع هدنلالخ هدعقلایذ یار

 اسد لقت كرەلک ردق هزاغوب هسلاراو یئافس ردقن لوح وک و لوس كنولهبس ور هدنروص

 نیفلوا لقشم یهریثک ریذاحم :یلاعت هللاذاعم یتدوع هدانناوب كنوبامه یافنود ندنرلکجهدبا تعناع
  طعف و یا تربع دلاحدا هربحذ و E هب هعلق نورد توراو هنن دادم یزوا لاح یالع

 رد LL هلوتعوا هيا هدهجرد قحهلوا رذانف هتععطاق رادننفتس رببک ندا وص

 ۰ توت ی لیدس هلا نوامه ط< صوصح هدنص یسردنوک

 ا حارخا دنهاکشدپ هرد اوج تونل وا رڪ و بلر ید اغ ود هکیا نالوا امدتسا و

 Fë ۰ یدنل وا راظتا هاوه قفاوم

 TT اتا نادوبف هدکدتآ ی یھ داب را بوراو 2 کک کک

 یابد هنهاکشدب یزوا هللا تماقا رکشل كف ا ا a هندورو

 ۰ ردشل وا تم نع

 دادما ندفرطرب بودا قییضتو رصح یتسهعلق یزوا ًارعو ارب هک هاو ولهیسور نکل
 ندنکیدتا حصو راد وط رار ك وص و تادحا ید هباط دیدج رب هد ورب ندن ورق ییم هنکیدلک

 لارا وط لوس هک را و هتلباقم یسهلکسا یزوا هد ورح اات نسا دخ هباط هدنرقبجآ نورلق هتشب

 . هر كجفلبهدا رورم افغ ځد ندنفرط یلحاس یزواو بوزید رالاص ریبک ردق نواواع
 2 ندفرط ره ردنا هطاحا و رصح دن ندوص ید ققرط هرق بودا ثادحا را هباسط لب دج

 ییسهدناف 4 یز وا كناع ود كوي قیع هنعیدل وا دار 2 یراوص یزواو هنکیدتا کرس یدادماقد رط

 . هرکسع كي زوتوا یجرکی لقاال هسرونلوا دارم دادما رب و هبات ود هجا ولتیلک ًارع ندنفیدلوا

 ۳ بولوا ا ا نزهرب عقاو هدنهاکشس یزوا نامگاشا نادوق ندنعیدل وا جاع

 SS شه د ی وا



 دل رد نارا هدندل وا لصاو هتداتسرد ینار رع هلکعآ راعشاو یمرع هل او
 ۰ یدنلوا عورش هن رب رګ جا د ندرلقاح وا نامه هر واشلادعب بورب و تريح

 هلدهرلنامزوپ نی رب رڪ ملت 1 یدلوا ردق نوک للا لوا روصح یسهعلق یزوا نکل

 مات لالتتسا هلمج وره هسیا هباشا ىلع نالوا یر :اح لیعاعما ۰ یدیاه بیس هن ریخت

 قجهلوا عنام هنلالقتسا ودنک ومرس نديمرکارادرس فرط هل کو ندّتنطاس بناح ها درو تل را و

 هنسلعاط هلرک اسع نکیشمافل وا روصق رب وحت الصا جد هدنلاسرا تامه و نازخ بوی وا هلماعم

 یسد) واهل یبس لروصقو ا نانل وا هدهاشهو یدل وا لوّیسم نوجت اشاب ىلع هدابو ود ردنیداپ

 ارحا هسدا هن : تازاحمو تافاکم ےک د رولب رک رام تكسک ره قح بانحاما ۰ ید

 ۰ ردشقار ضامعا هطقرب هارو یدتفا بیدا ود ۰ نیمالا ینلادمرح نادا :

 I CL Ns ا ل
 عج تو ی 4ب ی وطانا هلا رارف ندن وامه یودرا ندعروک یی زو نعد زونه

 هن رلناب یربکدتا هدنروصو بولوا شغل هداعا هلو امه یودرا هن هللا فی وتو دیدهت هدنراکدتا

 یراکدلید ندودرا تول وزو یفاط ر ندنرفده وا تازاح هلمح و قحهلوا تربع هراس قرهلاق

 رارومنل رک بولک هلا هنا رریتارفن ج هبج و یحم وطو یرجکب لهناتسایتح ۰ رلیدل وا ردنا رارف هلحم
 فرطرب جد یدیق افتخا یشان ندتسایس مدع ا قوج هتتلاق ۰ یدرو نب وس ود

 فارطاو بناوج هدلالخو هتشيا ۰ رایدالشاب هر ا E هنادیم ررب رر یرهلوا

 2 2 یدراردب راز هو هورک نامه ولورا ا ریه ابا ناف و
 تعناع ناطباض هدنراکدتسا كم ندنربعم یلوبیلک رای رارف لیخ بولک مضح و مالعا ندیلوبیلک

 تاراسخ یلبخ هلتروص و و یدلاق تنعلم یراکدعا یک كا موه هن رقانوق طباض و هب همت كجدیا

 كناشاب یلع رکن ًارظن لغو ۰ یدیشازابود ریدنیک بو ءاوخانو هاوضتو ۰ یدک هعوقو
 كنواخرر یموع هتشب ندنرقدل واز ماظن لصالاق قرفت رک اسع بویهنلو هلا هتواخر

 ۰ رواک مزال قلوا ندنسهرضم را

 كيب نوا هندادما یزوا هلبا عضو هاش ود ها نالوا ا حورشم هجورپ هسیا لاح هه

 ندا راذک و تشک یی هدنداعسرد و هش ربرص کک نام 8 روا نا زا لاسرا رکسع ردقا
 یا دل EE نا اد وط هد كسلا س كوا ترشایم دن ریس و لاسرا ه٥ صاع اسو ناھ كن رکسع ۱ 2

eتارو رفدلوا فال رسداو نیست شش وا ی ام تاراص قبا لاو  
 لد دیک وا جارخا ندارد هلا عضو ها ود ندنرفدلو زو قرهلیالیوط هلشزاون و تا لد

 هلرب یدصت هرکلرسبدا یک كا یلزارد تسد هرانوناح ضع لهاو یدعتو شرعت هنلام كالخ

 ۰ رکربثعا راتلانفو تلاذر كدلدیشیا هدفالسا و كدلروک

 ندنکیدعسا سودوآ ادەت رخآ یسهس یکیا زو ودیکیا ویا ات ندنسادتا كيام در اتو



 ۱ دنلاح و بولاق e وي 2 ا نالوا ت ا زرا كك هزز
 2 ۱ ۰ ردشعهدنآ تع عو تک رح

 . بصل رساقو طلش طباضر رداق هعشا نیذوقو ما جد هن رارزوا كنهموق رم رکاسع

 23 ردراشلوا ناشیر و قرفتم هفارطا هدنفرظ هلبلق تدم هدن راقدنل وا جارخا ههرد وب ندنغددغل وا

 نادویقو هسلدا لاصیا هنوامه یاغتود ندنآ هدولیردنوک هبهنراو ندهرق رک اسعوب هيلع

 تلوپس ثعاب هسلردنا هللا 4 وط ِ ولیاب هدنفرط صالق ید اعود هنا یکیدتسا كن اشا

 .ندنفیدم هلا یس ر چ رانو نکل ۰ یدیشعا نارود الکولانیب ځد راهظحالم یک یدرول وا

 .: کلم زودنوک هم بودإ هطاحاو سصح ندفرطره ولهیسور قباس لاونمرب یتس هعلق یزوا
 a ۰ ید شعب هدتم ر دغا هرچ و بوط هنجا

 ۲ ۱ E ر تدالع كاا نح دماس نالو یظفاغ یزوا هدلاعو
 ی مره هناریش هنراسر» كنهيشسور اضعب و هلباقم زد e الصا هلبسح یرلدیمالسا

 تب هب ىلا ردقنمه ندنفیدلوا یدیما دادما ندفرطرب ًارصو ارب هددسیا راشمالوا یلاخ ندکعا
 ۰. یدا راشلاق هرز وا

 ل ۲ هلی .هکلب بویلوا كا دادما هب یزوا زکلای یتمذ ٌهفیظ و كن رکسعرس یناج لیعاعاو

 ۲ E 0 2 او عالق نانل و هدف رط وا ا نتوخ ك رک و یزوا دل کو یم هظفاح ما كنلاوح

 رکسع ا هدنتیعم كناشاب ىلع قباس لا ونعر هدلاح یغیدل وا ندنتب رومأم یاضتتم یش وا .دادما

 3 هب هظفاحم ینعقوم ی وسروط لرش كعا دادما هیزوا یسودرا لیعاعما هلفلوا ناشی رپ

 ر دحرک | هدلالخو و و تار هوک ندنوک E تدش كن زوا ندنغددل وا ردتقم

 ادا و E ایا هایتوم هنر وا ؟ كنسودرا مرک | رادرس قباس

 اب ژکا نوبامه یاتود هدزکد هرق هکنوچو ۰ یدرولوا لباقم اکا ید یسردکم را کیا
 و زا دم رب نانلوا قوس ندنفرط ول هیسور نوجا عنم ینو رم ندک هحوح

 E یوق رم لحو ریسا ینیرادحس اشاب نیسح دماح نانلو ظفاح هدکب هجوح هللا یثک للا

 زار اود هجا بویم هشان رایک كوي ندنفیدلوا غیص یهاکشیب كموقرم لح بودا ریخت و
 . ,دشنا قرهراقیج رلیوط هن رزوا غاط یهدنسوشراق كب هجوح ولهیسور هدهسیا شعا كنج

 a و هتسات هکدتا اضتقا و وص هباع ود ٥ اا ندنفیدمریدشان هرانک قترا ید ینا ود

 E ۱ : یدشلوا لصاح تد روبح کک ردو

 و وادنا ر کل هدنرکوا یسهطا نزهرب هلا نوامه یاغتود اشا نادوبق قباس لاونمربو

 بونیس یتحو»شعا ضرعت «یلوطانا لحاوس ضعب یرایک هعطق ر كنهبسور قلارارب هدناوآ

 هننایل هتل وا هت بودا ریساو ذخا ینیراهنیفس راحت جاقر و شعآ بوط یلهلک جاقرپ بولک هنهاکشپ "
 دا موحش هنرزوا نوش یاع ود دو یتلدعبح ندنتام ها تكنساع ود هش ور کا ۰ ردعتیک

 بودا رکنل كف ندنکوا نزهرپ لاحرد هدکدلرپ و رخ هاشاب نادوف ینیدلوا یلاقحا كعا



 یسک جاقر كنهس ور ررج لاونمر دیتا تک رح هرافرط ورب ردنا وخسح ساع ود هس ور

 2 دا غل ريح یتیدل وا شاملا لوحد هام هتل وآ دن ۵ رکص ندک دنا ت راسخ هلمج وو بود ح 2

 نزهربپ دن اشاب نادوبف دلکعا رومظ هن روف ددشر ن ا هدن ددص تدوع هبهنس كلردا لاوحا سک

 بئاغ اغ ود بوشود هغاشا راه ولاش هعطق شب ترد هدا هدلالخ وب ىدا شعا تع زع دنا

 شک روت تواک هن زاغو لوساتسا هدنلئا وا كنم ید وس ) ۱۳۰ ۳) هرزوا اوه یاصتعم لرد

 تلاحرب یر « زاغو هلو لوم ًامربغ نم هک اکفنا ندن وامه یا ود هللا رخ .هدنداعسرد یراقدل وا

 هاس ر لاح حر ضءب ل لاحرد نیغلو ۳ هدن را | زاغو ود رد اشا نادوبف در < تولوا هب غ

 N N دزد شنا وو ت عقاو هللا باتش هزاغوب ناوک

 ۱ لا رات رطح ن دیتا دبع ناطلس تور وب دعدعد هسک ره ود نوسلوا ا روهظ هوا

 اغ ود هصنا نانلوا لاسراو ببترت نوګا دادما هاغود امدقم هکردکمد هن و هدقدلوا یعولعم
 یک ا یدعهرا و دن یر بودا تفو را ما را هرارب یرلکدلید نسعو زسا ید

 قالا دن وامه یاس ود .رت ربهلک هنا رو بولاق هت راشاب ودنکو تولیرپ 1 نداع ود هلو صدا راد و

E 2هنا اح نواه یاو هد ره ولاش رو لم لاحر رد هردو تد راهظا ود رلذ والو  

 ۰ یدیا راشفلوا لاسرا _ ۲
 یتددل وا هد هشاضم تا كن لح رس یزوا تواک تاریرح ندنفرط اشا نادوبق ف ردم دا و

 هرز وا قم وا دادما 4 یزوا هل وا راد سا یتح هیمهنل و ۱ دادمآ ۷ ندنو ام یودرا و راعاو 4 اا

 یکصح ردو شب نوا هلا هلع صا وا نوڪ حا رحا و ارادت رکسغ ندنر £ صضعب كىلا مور

 ۰ ردرشفلوا حارخا هنناج یلیا مور هدنوکرب یسهج كراغا
 وا ا جاق رب هلیمان جلاد ځد ندهیلعرد نوګا دادما ه یزوا هقشب ندنو

 یا ناو شرا رکسع نددهناتسا هرکص ندعماق زور لولح هددسا شه وا ت اا جارخا 2

 هدوهب یچس هلتهح یعج هیمهل وا نک یلاصبا هلع ددش یعوغوص یزوا تولوا تق وی ۱

 ی وخ كنههس ور قذاس لاونمرب نر قوح یسهرآ ا ربخأتو لر. ندنفج هل وا

 ندنکیدلیا دادتسا هلا لاسرا رهماندایرف جد یسیلاو هنسو و شا یرا تشحو ربخ یسالیعا

 تیز هدرز هسا هدنداعسرد یدبا ش و هر هلکشم ریادت یک كلردنوک هربخد ههنسو ندنداعرد
 هر 1۳ دم رب رک كن دنفا بیداو ید راکرد ی ہل دف هربحد هدایز ندر ره هلهح و ى ناب

 هلل داعم ردنا ر فىحارا ول زد | رخ رب , جد ندن وام یاغ ود هدانز ندنآرب هد و ا

 ناف طظ اشا .نادوبق هله ا رادد E قُم ۳ سوم نوت نوت ن ندنوامش ىلا

۷ 

 درس هدلاح یغیدلوا تعالس زادنا رکل هدنهاکفس یسهطا نزهرپ نوامه یاغود تولک تاریرح

 دلا لاخدا نودوا بخ رک سک ردو زوہشل ك دنس دعاف یزوا قرءلو تضرف هلکعما راس ود وا

 ویسا دعا یف یدشعا راعشا و اما واط زرول وا لصاو هب هیلعرد هدف رظ زور دنج چد د شوبنک و

 هر

Er) :ندنکیدیاعمک زونه ى ورک بواک هزافو يسورپا كناع ود هدن رخاوا كن رفص نا(  



 تست ی 1
 ۱ ولف رهن وا رار هلسملوا دراو یربخ یرلتحهلوا لخاد ندرب یسهلج عملا دمب

 3 ۱ 2 ردشعا ٍ

 پیرو زاغ و هد هسلآ راشم وا لخاد هب ه ماع هناسو عملاب ی رب دقاک E هدل والا می لئاو

 e طقف و شلوا اب

 13 اس لاونمر هدا ود هحکنا اما یا شمالوبعوف و راسخ یاک هح ر کا ودر كوب هد روس و

  0 llقو ك شب  usفلت و ۱

 ۰ تبدتس اهد

 و ۳ ار دف رطاوا ِ e دقي رکو و و

 ثم ر هسلا یهودرا لعاعما بول وا ندتناعرفتم یراتمدخ كناح یارکز ابهش هاب رک سع رس

 e . ید زجاع ندهناما و دادما هلیس و هدلاح ناشیرپ

 س هن رب قرەلوا رؤمأم هتماقا هدهرتساس هلا لزع اشا ىلع هدرفص لالخ هحرکاو

 e 4 ا E وا نص E ا نسح یلهنحز نال وا و اشنا و ا ی

 رویءههدیا عج یهتنشنم رکاسع نالوا یتیعم رومآعو بولو ترابع ندرفن زوب زکس ید یودرا
 . ۰ ردشلیا رارق هدنسهب ناخو و هلرکسع ردق كی جوا ییدلیبهدنا كرات نامه

 9 ظ هل رکسع راتات یک هدنتیعم هدنسالیتسا | یصکیا كن ادنب رر لاونمر جد ناخ یارک زابهش
 - رارا لواج زکلاب قرەلوا كمد رکسع ی بقا یسدشاط راتاث قحا بولوا شا تعجر دنن اج

 1 هنعشدا ندرقدلوا یراوس عور رار ای هغلث اللوق هدنراشیا یراوس فیفخ هدنتیعم ودرا ٤ رب و
 .  ییزج هدنتیع ناخ یارک زابمش قرهلوا ناشي رپ هفارطا یسیژنک اهقشب ندنراکدع|تاث بورک سکو ک

 ناخ یا رک زابهش یمومه ه هبمالسا تا فرط فرط كنادعا و یودق كلاش هدلاحو بولاق رکسع
 ۰ بای ةماح كات یاد نال وا یدالوا رک هدنسانثا تاب راعو هال الا د تررم

 . یقردلوا ملا راج لدبم یسافص و شيع تیفیکو عامو سی سابل هدیشوب هلیسلوا تداهش نوخ "هدولآ

 ۱ مس زانو رکاسع هفرطوب رکا بودا ر رګ هويام یودرا هلا راذکو زوس رازه یلاح عوقو
 ۰ رارولوا رویم هکمج دفرط هوا مالسا لها نالوا هدنفرط ور كنه وط دا زلرب و تی وقت

 ۱ ِ ۲ ۳ 6 الو هاب هسرولوا ار وک ادعا ید هرع رزوا مر رکا مللاو ®
 ۱ : : ۰ یدردا دایرف ود ردقو مهراج یریغ ندتلوا دیهش هلا ره

 ی تا او ار IID و اش تدش هسا توام یودرا
 هبهراب تلا شب ناعصهبقر و ۵هراب قرق م رب هدنګ |قصسور نکیشلوا فلت هدرللوب یسهدایز ندنفصن

 کا ۰ یدباراو یدآ زب زکلب ی جد ۹ هدلاح ييدعچ هبهراب یللا قرق نودوا قاجوق ربو



 1 1 و و

 د هدنو اڅ یودرا و بول وآ و ناشی رب هب هیلع رد و هذا رطا و دنا مابا 1

 ۰ یدروتل وا نیع ضاعا یر ورط تويم نل وا مایق دن ن راعنم ندنغيدمل وا تانسعت و

 كنا هنل وا دادما هب یزوا اقا هدنس هن اتم یدک كالاوط وا ها روتف و 0 لاک هدلاح وب

 هل ر رګ هقیطل تارتف و دن ارق تابآ ضعب هناخ یارک زابهش E . یدرولبوشود یسهراج

 هل E كن ودرا جد مر كأ راد رس تویمد وأ ربد دن رب نوعا فرط ردت دعى ند 2 ِ

 ۰ یدردا لاح ضع هواه

 ا و هک هل وش تولوا ن 3 جد لاح :ثلوساتسا هسا هدلالخو -

 مظع افعضو ارتف ندنرقدناص بول آ یک یراکذلب یدک ید فانصا ف اا ر 1

 مظع هدرنورف نوسچلا زب زع نانو قوب یعسج راو یعسا كمومو غاب هلجزاو بوکچ"ریدنتیص
 دم تالاحو یتح بوالشاب هکلک هعوقو لاقو لبق ولردو لادجو عارن قرهلوا ادب راتعجب 8

 ردشل وا بصذ . یرکید هن رب هلا لزع نیغ اوا دانساو ورع هنماقها مدع كنسيضاق لوبناتسا یعوفو

 هدهشاضم ناوآ وا هلی وب قحا بویلوا عنصر كندنفا یضاق هدنو هرزوا یا رب رک كنىدنقا بیدا

 ماکو لک و قجلوا تريح ثعاب هلوبناتما "یلاها یسالغو طحت نالک هروهظ عبطلاب اف
 ندنسهدام راعسا و هنو ۰ رد رج یراکداک هدا ا کک نوزفا ندنرادح هناطباض و ِ 1

 هنسو یلاعت هللا دمکح و ۰ ردشف وا لع ن را لیمکت ینتدم ید یسالنم رادکسا یالوط 1

 رال و ًارع و ۳ هلع ءان ل اور ود شمالروک ی هک یدیا هدهد رب اتش ا

 قرهلوا اد ررکتع هدنګا فانصاو ۰ یدلوا رک خدو داز ندفرطرب تولوا دودسم

 هتشپ ندفدتیچ هیاهب اق جاقرپ تالوک ام راسو رب زع نانو ۰ یدرزسبا هراب نوا هثیش قلهقار
 یشاب یمکغاو لزع یئان نابف نوجما كنو یدیشلوا طول و هايس هدراهجرد قجهیلوا خاص هلکا
 ۰ ردشش وا ق

 "دلاحا هئیش هقشب كرهشود هنسهلاغ یسهرادا تیفیک كلوبناتسا هینس تنطلس ناکرا لصاحملا

 ٠ ۱ ۰ یدیغوب یراتفو كجدا رظن
 ندد کا زادرس فرط هلثص ندنسهماضم ح ورشم ر كنویاه یودرا هدلاحو هتشیا

 ردشلوا مویامه مولعم ا وبشیا ما رزو 2 ًااوج هصیت نانلوا ےدقت هنو ام باکر

 3 و هو تلخ ا لات هاا یدیشوخ ۰ ردعومم یتدش كناتش هدفرط لوا
 للا ع ۰ هیلیا دادما نت قح ردعولعم ینیدل وا تربغ هدمارزو ردراو یتیانعو فطاو هیفخ

 د_هک ید ن هیلبا داشک یزکی روغوا یراب بانج ردرهاظ هدمن وامه دزن كتربغو تقادص كنس

 یرلندیا تمدخ هرزوا E E هب هيلع تلودو نید هل هلکنسو یس . م هداعد زودنوک و

 هیزوا نامه ۰ ردلومأم شیاشک هدراوه هللا ءاشنا هلو ندنو ۰ مدلیا هعیدو هبیراب تینادحو

 : ردشلروب ناسا سا نوامه طخ ود ردع وام بولطم ندنس یصوصخ دادما

 هلهج و هصالخ ندنغیدل وا شعا دارا و طسب هب وط هلاقم ر هدننعک يس هکاحكناع وتووب یدنفابپدا



 ید ید( ۱۳۰ ۰۳ ( یدیش هوا لس سل راب س وا هر ودنک یا و ار قرف كناشاب یلع بولب ردوا

 یعیدلو ع ویش هب دام ار لا 2 < نت وش كلا راشم را تواک یا رک ا دجا در رجا وا

 : س ااو صع ینغید لاق E رفت كب هل ہما ع هدښنابو یغددلوا نوزفا دد ره درص نادر روص

 هظفاحم یمهعاقیزوا هدهتناس راتساتولوا مانا روهشم هل ربغو تدالج لصان ء دملا زاشم هتل ناف

 رد روی نا هو 5 رکو ] رظ) كس E م هنا رلد تمدح ندا تفبس

 ۳و قو رضح راتو رک هبوب ات داوا یزوا آ ر>ۇمو ED اسا تا هرو لشاب ام دقم هل. لس

 :  تلمرک | رادرس" دلرک و كلام هاشداب 2 تیفیکو قحا تول وا سیب تج وم یس وا RL تاک

 یی رول وا ید اربع «هلمایم ر هب ودنک هتشب ندقدل وا لّوسم اشا ىلع هدلاح یتیدلوا یرلمولعم

 مات لالفتسا همرک | رادرس یرلتیضح ناخ دیادبع ارز ۰ ردشلوا لوقع بابرا یازفا تریج

 هلن هدنتح مدال وا ودنک هرزوآ یعیدنل وا ر هر هد الاب ه دنعل د روب ملست نقی عا 9 9و

 1 مدس ندزمراو ههو شب | مرکا رادرس هملع 2 یدا شرویود ردا و بقم كتاکشو رکش

  Im eنرو ما  eی ات ۲۳۳۰۰۰۰
 نر رکسع جد هدنسودرا لیعامسا اد هی دوو نا شوا مولعمو راکشا هدنرظن

 نکیشلک هل وا گیرعا كل ىا لاال هدروک دم یودرا هلس هداتش مابا یرلمدقم

 ص مو لقتسم رومأم لصن ندیهاشدا فرط مرک | رادرسو + ردشمالاق مدآ كب هدنموژل نیحیدعش

 روا لس ها وا ندمرکارادرتن فرط حد یرکسعسم لتغامما دلا ۱
 یار وی رب ندهلخ ادم دیقو لقتسم هدنراروما جد یسکیا هلل وا ضوفم هاشاب نادوبف جد ارم و 1

 . هجا ید اشا نادوق هتحرک او یدا یراحو رم هدنتح هلج یتیاکشو رکش ید كنسيکیاو

 تربغ هدر هجرد یکیدت یتردف هدهسا یدمهلوا یراب قیفوت نیر هلکع | راجود هراغیص ییاءود ۰

 و یافیا کا تقاطو عسو لن هنسهجردبا ناحورس یادف هدیلعتاودو ند روغوا و

 یدتا  Nsهراح هب اما یدلیا راطو كنت هنشاب كرلول هیسور یزکد هرق ب ودنا راقل راراب س

 ) ولوا زادنا را هدنهاکشپ یسهلا نزم رب هلغلوا امور ینوعصم ( ةللادنع نمالا صتلاامو ۱

 رداکد لباق دادما نداع وذ 4 یزوا هلا تاعفد و ندکعا ضع هتداعسرد یلاوحا كنزوا قرد

 هر شی یدلوا حاتح هنافلق هر ناتو دان هرکسع دیدج و ها ود ددا ولا

 ك ا د ندهناهاش فرطو یدلوا لاح ندکعد رد رامخو رطخ چ تماقاو تم ناو

 تارت ندننکب دعا راس ودول ردقیا ترد حوا قیاس لاونمر هدهسیا شاروب تمه فرص لا را ۱۳

 یدعهنلوا لاصدا هفرطل و" و رو اد نانل وا ۰ 5

 ا و لاما نالوا هاو كمرک | رادرسو یتتواحر كناشاب ىلع یلاقم نوعضع كن دنفا بیدا

 هلهجو یتیدنلوب حرصم هدنخ رات یروناو یفیدلوا نایب هدوراقوپ حنا بول وانضم ادرنه 
 يتسام هل وا ار ارحا ا نیا ش لوا نايم نت رد لع كناشاب ل هدیم رک نم اچ نانلوا دقع هدنسارڪص ٠

E r. 



 1 4 3 سد ار

 ۱ بک ۱۱۱
 حک :نادجو هنکودا ندنساضتقا ه رصع تابدل ضعب و نا و ت

 3 هم ردنا تداهش

 و تونل و 1 شا ید هدشاسرفس هیلا راشم رنک دن یتا یصقت كناشاب ىلع

 زویکیا ید هرو ی کا ترش تبسک هلکعا تعاشم ار الا هظفاحم ی یزوآ -

 نالوا ظوفح هدقاروا هنزخ الاح بولوا دراو ندنفرط هلع رات یثب كن ص یس هنس یکیا

 زو قحا تولوا هدقفلوا لاسراونییعت هنناحردن راقا رب نالوا کک هنسودرا لیعاعما هدنتارر 4

 دندن ا اض عبو قیصن لصالاو رف شبیمرکی یراکدلیا رابتعارفن یللاو رفن یللا یراکدلیا رابتعا را

 هلتمج ییدلیا روهظ هرزوا قایسو راقارب نالیردنوک هنبناح نیتوخو یتیدل وا هدکعا روهظ نود

 هنر یسیطعب جد رک اسع نانلوا لاسراو بیترت ۰ ردشقا رب رکود ردنامرفو مما طونم یماظن

 رتلاف هلوقوپ ۰ یدیارردیا رارف ندمروک ه راح زونه هدب ولوا لصاو یرایهبو نالوا لصاو
 دنا هلرکسع ارز ردهابتشای یدل وا ندنسهرضم رانا قلزسماظن نالوا راکرد هدتل ود م

 یرکسع قوزو یشاب هڪ و رکسعرس رپ هسح و ردیلل وا هوقو هبع رم تاماظن و لوصاقحل وا

 رکاسع طبرو طبض كناشاب لع هدنو ۰ رولیبهدیا قوس هفرط یکیدتسیا هدب ودیا طبض یهلیادن و دیق 9
 ناتل وا بانر نوا دادمآ و هل هسل وا یناریصقت و تواخر دن ره ضعل رس و ها

 هدهرد لوس زونه هقشب ندکدلک هعوق و راتلاذر هح و هدنداعسرد هدنساننا اس عج "هل رکسع رادقمر

 . نالوا یزاهظتسا و دانتسا ٌهطقن كفرطره بویمهلوا لاصیا هب ولطم لح هل رالوا ناشد رپ نکیا

 هجردوب هنملع اشا یلع هدلاح یعیدلوا دوشم قلزسهطباسض هلهجوو هلا هدتموکح زکر

 ۰ مردا نظ ردراغم هفاصتا هدعاق كعرو

 تول وا او ین تعنغ لام یرقیک ی هکیدلاق

Eهو هلبثب رفظم ا دیک كناشاا فسو تح یدراردا تبغر کیک هت رفس هی ِ  

lL ۱ه ودرا ةفاک بویلاق یعبات یهوهق هدنداعسرد هدقدلوا رشتنم هفارطا یئداوح یودا هدقغلآ  

 ناح دن . روغا تلودو ند هسیا رس رفظهو ۰ ردع وع ندنا ود صعب و لوا یرظ 2 -

 ها و نددرکص تولوا یرترغ مرغ رک نف هات د تا
 حد نر تان ه ودرا كنفاط یتنرد نالبکود هراس هات سده اد تعنع لام زکلاب

 . داهع هرو ندشدلوا رر یهر ااغ هه ولرو هدشرط تیمور اما ۰ دشمن
 رادباب رلیدردبا باتتچا ندنرفس هیسور عیطلاب ندندلوا ردا راناثلو هدنسهصلاخ تس لا " 

 هدناح نادغب يتح ۰ یدرازلوا یلاخ ندنراغ یتسایشا و لاوما كنساناعر نیتکلع ا رکا جد لوا "

 نادغپ هدنرازاب ریسا هدنداعسرد یرادقوچ كکب میهاربا هداز كم یتعذ نالک بودیک هلتر ی
 ۰ ردشش وا ین ههطآ هجزو موقمربم هلغلو وط یکیدلیا تخورف یرفن یکیا ندنساباعر

 تاماظن نکيا دعاتسم لاحو تقو تحاسقو روصق لصا ًارظن هدحورشم تانصوصخ

 یرعا تا ردوو وشراق a _ زد لوس یکیا هد ت ا راس تم ۳



 دن رکاتسع هچم مظتمو طعم كب ردقو نا | مرکا رادرس هدنرادب راحت هچم هلص وصحو ۰

 - طرف ما رک ام یس ضوط ییرهظم هب هيلا وتم تاحوتفو هلماک تابلغ وشراق

 2 2 3 0 ا

 ندرت رامدآ ردا هدلاح یراقدلوا تهعکت و لدکب ینیلاها هتسو ندننادحرس دیگ طقف

 E ییدودح یدنک ځد یایروام یسهدهو و قالفا ردراشلک هشا غول هلا ولهچگ ورندهتوآ

 و دارغلب رب , لکم یسودرا یدودح دیک هدلاح و یدشعا ارادت توق ردق ڭكجەلەدىا

 8 ا ا رکسع ماظنو یتوق كنولهسور هسيا هدفرط ور بولیهنلوا هظفاح هلا
 ر هنف رط نادعب قیاس لاونمرپ جد ول هڪ هلضف :ندنعدل وا هدایز ۳ ی راهم هدهد رح نون

 ۱۳ ا هم ارا هنفرط لیعاعا یسودزا مرکآ رادرس ندتیدلوا شما قوم
  هدلاحره نکل رولی هلوا ضاتتعارب هدنرب هسلند رلیدتا اطخ هدنسارو هتشیا ۰ یدردبا باجا ی
 8 ا ا هلوقمو قرەلوا رهاظ یکودا ربسع ما كعا ترح هلتلود يکيا هل و 0

 2 ۰ مردا نظ رمهلوا یلتح کا ضارتعا هدکی هنیرامدآ كنقول وا
 ِ e درک و هدص وصخ و اکو ردیسالیتسا هنا هعفد كنادغب رب هه دقه كنهردکم عیاقو وب

 ٠ ضعب اکو تقولوا وللثم یکیدرتسوک مہم یناخ یارک زابهش یدنفا تیدا هدنسل وا ناشی رب كل رانات

 ۲ شو ظ وف هدقاروا ةن زخ راربرقت روکذم الحو شش وا طیص یراربرقت كرانلوا قوفو دار

 کک یروصررپ یآ هجور نیغلوا تبثم ییروصقو تواحر كناخ یارک زابهش ید رنو بول وا
 رو٣ و ۰ رول وا

 هک یر رقت كن هداز هروچ ۾

 ورق i قحنا بولوا ندتمو قداص هدنناذ دح ناخ یارک زابهش یناخ نابوق الاح

 6 کراتا موق نوح لواج هداتش تدش و و ۍدمهل روک شيا رب هلرالوا رفتم ندنسودنک

 ا ا عرق زکلوق تا ردا مادضتسا لاجرپ نانلوپ ناخ رولیهلوا زوامم
 .  هلیسودنک رردرفتم ندیارک زابهش هشاطوب مدلوا فقاو هنرلاح مدزک قوچ هلبا رلازریمو راناطلس
 نم هر وکش یا رب هرکصندن و یدتا تدوع یسادعام ندنسهناد شب ترد كراناطلس نک هعاح و را

 ۰ لواج هلتعمو رزوهدنا بلط یناطلس یارکتخ قباس یاغلاق هداز یارک عرق راتات ًاموع مردنا نظ

 بولیردلاص هلوپاچ ندلوفرب دوا هلفلوا رداه ا ناظم یاری نال یفادنرف زکحمدا
 ی رک e رولي .هنلوا ماقتا ذخا ندهیسور

 < یخ تكياغا دمحم 9 ندنناکس نیتوخ #«

E نعد مدا ید ن I 

 هردقوب ندا 3 ر دبر وشی هت زع رومأم مز بول وآ مان لس ی تحول



 ی ۱۱۳ زوم
 یرورض یدلوا دی ریدروک هد ردشو یتریغ نید یراب زکسزمزوک ییقوقخ كتلود ردزوس هو

 رکازکسلکد ناس زس هدنسهمحاوم كاغلاقو كناخ راراتات و رلازرم و ناطلس هلج هدقدنلوا تدوع "

 تعاس ترد كنادعا نکیا هدشاب اشاب دادتمو ناخ رایدد ز کدر زنا عنم نددامج یزب زک هسلوا نالسم

 ناسا یر اسع ردفو بجوم الب اتوکد هنرکف هبراح اعطق یدلدیشیا یکیداک هلحګ بیرق

 هنو یرترضح ناخ بودا دارف اشاب ها ربا ناربمریم هداز رادهنزخ ۰ رایدتا تدوع هللا

 یدید مرولوا بلاغو ردا كنج لر و ESE لامر هدادعا نالکو ردتیفک

 ۰ زرنا یاغلاق یارک نالسراو ناخ یناطلس یارکتخ بول وا ریکلد ندناخ رانات CC یدلوا نکم

 ۹ E اعد یبهتس چوا روکا كاا توهم یرادرس 0 %

 46 ردد ر رقت هدر و هدنسکیا ا

 رکسعرس نکل یدا لئد زا ندو اھ یود را لوي رکسع ندا عمحت هنفرط لیعامسا هنسوب

 ندیشره بودا ادب تا رس 1 هدقدنل وا اقا هدعب و حفر تالرکسع سس ناله كناشاب ىلع

 ریدتا لوخد اشاب دادقمو ناخ بوغارب ادعایشاب یدلغاط رکسع ندبسو یدلوا ردنا نبع ضاجنا

 ناخ نکل یدیا نکم هلباقم رایدریویلیکح بويعا كنج اعطق هدکدتا برقت هشاب ادعا هرکص تدمرپ
 : ور ڭكنەلروط یدبآ را ەسىل وا شم ەس کک تماقا نر الا قرف رایدعت ود دق باقم اشاب و

 صیرح هکنج یوم بولوا رکسع كی یللا قرق هجزسهبشو یدبا لباق قماعوق نعد هتسهقب
 رد اا كغا دادما هنعوخ ۰ یدلوا تبسم ههه نالا لار ست تو اسح بل
 یتساناعر نادغب یصاع رونلوا ربع نالو ندا عانا هیادعا یس هقاط رانا یدزعا ددرت دغ

 یدرر ولاط یررفاکو ردکت یرانروتک ناح لرد ردندایاعر رنو هدر ونک بوت وط هلیطاسب و حالس

 دارم ندنو رایدنود قردالغا یسهلج و رایدلوا ناشی رپ بولک ترفن هرکسع راسو هرات >
 مدآ یناسفنرب ردد لیا شا عاف نداد را مکی دل زکیلوق رلیدمهدا ممف ینغیدل واهن

 ۳ لا اوا راتات دما كارو درام یاعلف ربا عیج رروتوا توکس مدالک | یک

 ندناخ رارویتسیا یناطاس یارکتخ یعوججو یدیا رزسیا ندهللا یلبقرب هلبوو رردیشیا لواچو
 .٠ راشعا رفت هنلکلاب

 فلات یزانات فئاوط كيارک زاببش ررقت یلوا ۰ یدلو ا هارو هروک ذم رر

 تابا یتتیتفوم مدع هسا لصنره ییالوط ندهریاس بابسا دوخابو ندنناریصمت نالوا عقاو هدلاعاو

 فاوا هو اوا دال ارز ردا یاس نت اا
 تولوا ےضنم یسودرارب کد كنهيسور هنیرک اسع ردق كی ناسکس یغنیدل وا شبا قوس كنول هی ۱

 یشاب رادقمرب نانلو هدنناپ كناشاب دادقمو یسولت  رانات نانلو هدنتیعم كناخ هب يتم رک اسع ردقو

 كنادعا اب یکیدد قوب لامر هدادعا نالکو ۰ یدبا لکد لباق تمواقم هلا یرکسع قوزو



E ۱۱۵ 

 هد وزو ق 1 ضرثلاب ا مولعم 9 یسارو زونه ی ور 5 یراوس هس و یدیعشذحا ا

 وادق E هدنروص یتیدل وا دشاک هوو وش راق هب ادعا كج هلک ند ورک اوا نش عا هداعا

 لها كلذک د ثلاث ربرقت ۰ یدرولی هلیٍابه یریغ نرو مازا افر تیامو
 هددح رده ی ود كيادعا ارز ۰ ردلکد ناباش هداعا هلع وا ندنلسف ثداوح عور هراس اک قوس

 .زکلاب رها قیرفت جد قساروب یدیلکد یدیملمکم یتا كنهمالسا رکاسعو كرهیلب یتغیدل وا
 ھه یتلارقو كعيا تح هنرزوا لوې كعد یدلوشود هندیف هلباقم یدا راو نمرکسع ردقوش

 ۱ رو رم سم ید کاتا دادنم لازا داو هج کاو ۰ .ردندنلیف كج ف
 ۰ یدیشقو هدلاح ناشی رب یسودرا لیعاعا نالوا یرادانتسا ةطقن هکمادام هدهسیا لمح قلوا
 یدرلم هنازف یی هد رح جان هن ًارظن هه داع بابسا هلس را هسز وپ هرک جاقرب یادعاو رهسان هنره

 E دارا یا سو ی یفاوت یسعا تاج ی مایامر نادخب كنا و مرذنا نظ
 و us رادقاربب یک اغا توتع و اغا دمخ رک ذلافلاس هلرک و راراتات رک قحا

 ۴۳ ۱۰ رام ید یرعآ یرملا اار نتکلع نرجوا هدلاح یرقدمها
 ۰ ردراشلک هدا لخد یناطباض هدلاصم نایع وا هنرجازع هلو ندنرلکدلک هدا ر وع هکلنا

  یمددل وا یروصق هدهرادا یرانات فئاوط د كناخ یارک زابمش هسلصتره رار هللا هلج و

 هراجرب ندنفجهیمه وا یساه هدقلناخ قترا شلوا ثداوح ردقو هکمادام هلی هسلوا رویلیشالک |

  ناطلس ا یا مان افا دم نالو هدنداعس زد هدانناو اطلس یارک نکرولی و شود

 ا اا نر دا نوک ىك نلف وومام ندةلف تلود قرط
 ا ترد نامه ںدکودا یسدام یزوا ییدرب و تھا هداب را كنهيلع تلود هسیا هدانناو و

 . یدیشلروب رادصا یلاع نامرف هناطلس یارکتخ نوعا یسنرا هندادما یزوا هلرکسع كب

 « هدنوک هل وب هلع تلود نت هکربد ناطلس یا ِ رو ات دز خر او
 بلج لصن فد E تا شب ترد ناخ و یکم ب طعف عهدا تمدخ تق وهن هد وبعا

 هلا عاعلعت و اب رقا طقف ۰ ردفوقوم هنتمه تار تلود عج هل کسع و رول هدنا عج و

 ود مرولیهدیک هلرکسع هدا زاهد هدلاح یعیدل وا یراح هلق یراہتعاو ذوفن كن هیلعتل ود اما

 هدلاح یتیدقیج هنادبم یغیدلوا هل ضرغ نیکعا راعشا ینغیدلوا قلناخ ی ولطم هاکعا تیاور

 كنت رتق و نکل زفلوا غب رد یشرب هدنقح ناطلس بودا هلباقم اشاب ماقمماق هن رب رقتوب كموقرم
  هددسلا شعد ردریاغم e كناغا دع زکیرب رقن ون ۳ ردکعشربا هنن دادما یزوا ضرر بول وا

 هنن ر رګ كناناخ نیلکو ندنغیدل وا شلتا نوکت رازوسردقو هدنملعناخ یارکزابهش ح ورمثم لاونمرب

 نا یاد زابمش هرز وا یر كن دنفا تیدا و ندنکیدلبا تیاعس دا ضعب هدنفح هروک.

 هلتعاصن تیاغ صوصخاب و نادرکور ندنسودنک یتسهلج بوریدسوک یتیطالس رداچ و راراب
 . هدنکلتفج ربارب هلیعاباو هلق ردا ردکت قحریفب یناطلس یارک نالسرا نالوا فوصومو قورعم
 قیر اخ بصنم هدنسال والا یداج یسهنس ج وا زوسکیا تاحالاب ندنک و دنا شلتا روش هتیلقا



 یاشا لاحو تفو یاضدتمر قحا تولوا تاذر ندو عش و لاا ا

 تولوا دز اد هتماقا هدنس برص هر و یارس هلا لزع ج ورشم هج ور ندنغددم هل وا قوم هت رومآم

 ۰ رده تافر هاب ما هک

 ,e هقا_ش فیلاکت ا ك یغلن اج EEA ى کت ید هدرفس تیادب

 e : یلناخ كيارکزاپمش ةلرظن فرص ندنآ كرەلينىد ر

 تونل وا بص ناخ ن لس 2 هن ی هنلاصفنا عوقو كارکز ابهش حج ورشم لاونمرب هرکو

 هندادما یزوا ندلوا توف تقو نامه هرزوا كلردنوك ندنوامه یودرا یناش شل و روغشنم

 ۰ ردشل رب دلی هلا نواهتطخ ید همرک ارادرس تو شل زاب یلاع ما هنسودنک وند نوسشرا

 یشیدلوا ش.ردنوک هلقلغوبشاب هباح لوا كارک زاهش جد نوعا یسهظفاح كنفرط ناب وق "

 مس ۱ و هل وا ییدآ هدف رط و و توالي ا نلاعسا هج واتافتلا ندف رط و هر ات ندلا رو

 نامرف دوخا هعاقرب و نا یعیدنل وا ضد وعت و دلاحا هب ودنک ناک اک یرس وه و ماکس كف رطل وا

 نیدلارو هلا یوم هدهسا شلروب راسفتسا ندهناهاش فرط ود یرولوا تسانم هہذلوا لاسرا

 یس م تروصو کما رک حال نا هل هسا الم قارا ب وصذم ندنفرط قلاس نا ناس

 ظوعحم قد یا نیبعت یب رخآرپ ندنفرط هموقرم لح كد هیدعشو لوح یزلوا یعرول وا

 مردا نظ كرك قمالوا طظ وجع هدناق هدکلر و تلاقسا هملایموم ناطلس ندفرطو هلبسح قوا

 دن راف رط هاناو قحوعص كده یدعش ۰ ید شمزاب ینکجەدا دوره دعح وعص ات ساز لاطب هکیدلاق

 ےک اتاعا كماوقاو لئابف نالوا هدفرطل وا ارظذ هار ر ناک تاھا وف ۰ داوا لضاو
 4 ودنک هلغمل وا ىهفتم یتیدل وا | هدکعا سو یکودا هننلکحا تامزاولو رکسع ندقرطرب 2

 نیدلاربخ لعوا نالوا هدکیناح جد یمودنک و نع کک 3 لالقتسا و دست یخ

 ردهرز وا قه وا رادصا فرد رس د مای واح نسما مادقا س رابلج مدقا نآرب او ه ربا 9

 هناا یارحا رول وا نییعت ی ۳ هح و رونا وا اعا مود ندلارون ندنفرط یارکتخ و

 رول وا بسانم یرب رک راد 2 هما راشم ناک هعطق رب و ر .ظعا ردص هعطق رب نوجا یمغ وا تاج رک

  یارحا هل رجول وا هلل وا رداص هنس هدا را رگ: وم كرے ت نانلوا ضرع ندیماتماق فرط ود ۲

 ندنراردار ودنک هلا لع یموفرم ندلارو:ناح یارک یا رب عتلوا ا
 نا راه و کا نیہ یعوبشاب نا وو ندنفرط بودا بمعذ یاغلاق اطلس یارک دم 1

 ۰ ردشعا بصن ندلارو ید یاطلس یارک ردا ندندافحا

 هرزوا ترا هذ دادما یزوا و بولی ردلاق ندنکلئنح نا یارکتخم هل روص و دتشا

aداكا هدصا غا قرەلوا كلمنا دادما 4 یزوا یولطم كن هیلع تا ود مقعاق قلناخ یا رم كناطلس  

 ۰ ردشمامهلروک یسهدنافرپ هدنتح یزوا تالدب و ندنغیدل وا دعاسم ید تفو عقاولاقو ندنعیدل وا

 یکلرکسعرس هرق جد كناشاب نسح یزاغ اب رد نادوف هد)الخوب نوجا يسالفتسا را



 ماقماق دز دارا : هکهل وش ۰ ریست اس تو جدا ده سس شش وا کوا روت

 لوا یدنفا مالسالا مس هدکدلیا هدافا یصوصخو كردیک ه یدنفا مالسالا میش اشاب طصم

 اوالاروصنم هدهرق و ندنتیلها هلهوج و هنکلرکسعرس هرقو ندنتقایلو تور" كناشاب نادوبق هدرما

 ا اشاب ماقما هدسیا شا بی وصت یتسهل وا بصن نامه هلثص ندنکیدنلی وس یودا

 . هلتق و نع یهرولیهدبا هرادا یني روما اود اشاب نادوبق قجهلوا هن رب اب نکل لزوک زکیآر
 هدکدید رد هرطاخ ناب درع یزلوا شلوا توف رارجتسم ت ترلصم هدنروص یکیدمهدیا یول 2

 e هداننا وو هسنلوا لاهما هدنروصو بودا ا یروصو ید یدنفا مالالا ج

 ناذیتسا و ضرع دوا څ یاکا تروضشم لوصح هلکعد رولوا بسانم هسلزاب همظعا ردص

 ۳ او و یی قوا مال ماو ررظ اا رادرس هرکص ندقدتلوا
 ۰ كلا تیور یروما نالوا قلعتم هنوبامه یا ود هن یکلرکسعرس هرق هاشاب نادوبق هدهیماس

 ولتنک هدزوروت تونلوا فیلکت هلیطرش قلوا هدنسهدمع قلنادویف هلدهنحارخا كنوامه یاغودو

 تساتم a یرحآر هغلناد وبق تفو لوا هدک دليا تر یغوط هلمعاعسا ندنداعس رد هل رکسع

 یدنفا هداز یدیج ندنرولهاب یلوطانا هدنرب كراتروشم هدلالخوب هد ها نوک وا ناب یودا

 مام هلو ییهنسک رداق هن روما.قلنادوبق هدکدلیا بارشا هبسانلاب یتکلرکسعرس هرق هباشاب نادوبق

 غدمهلو مدآ ردبآ دهعت ا هب هناسرت یناع ود مدل وا قجهتبج هلحاسر مدنک هدعدوع هعفد وب

 هرو هننسودنک هلیسلوا شمرو باوج ود ردندرهدام قحهنل وا هعلاطم ےک نوامه یاعود

 رہغ كنوبامه یاغود هلغلوا كنت رلتفو اعقاو هتشب ندنغج هیلوا رقع هسالوا فیلکت یکلرکسعسم

 وا نددمزال یسهاقو ندالخو ری یا را ءان هنغیدل وا ندهيحج روما یس هدام یعطنتو

 : لیعاعسا هلا نواه یودرا هدراهب هرزوا هجو یکیدلیا نایب هدنتاررګ مظعا ردص هکیدلاق ردرهاظ

 ا یودرا ییوعن نوس و هسارول وا کر هیرکسعرس لیعام"ا هجربدقت یغیدنلوا هجوت هنفرط
  هنساعود كنعد هدرا هليسلوا رطاخ دراو ینحهلوا ندنفرط مظعا ردص هلت ج یفجهنلو هدارو

 ىالا هللا تدالجو توطس هدنهاک شم یزوا هلا نواه یاعود ولتیلک كج هدا هلباقم

 فرط ود ۳ لورو ا اا اا لضصالا بولوا ندهمزال یل وا تشهد

 ۽ داع ار ههظحالم روک ذم ص وصخ هل وا ضیع ه هناهاش یابک اخ ندا اق

 هدرادتفاو عقاولای یسعد ردقو مدا كجهلهدا هرادا اغ ود كن اب نادوهف قباس لاونمرب

 ا سم هن ادىم كمدارب هلو هل هبعاد باقسا سو یدا بم ی هنغیدغل وب مدآ

 . تلاحرر بجوم قسأت میطع هحل ود تروصو و مدآ هجو یکیدد ایک ید نم هتسدا

 3 هیس ودنک ید یسسامر دشت مدآ TT هد ونل و ابرد نادوبق لالتتسالاب وریندرهنس هو بولوا

 ۰ ردلکد هابتشا یاح ينيدل وا روصق لور

 هک یزوا یالتسا ,

 سیا امدقم بودا داد شا بسک هل وک ندنوک ېسهقباضمو رصح كن . ز وا ۳3 نود ر
7 a 



 توق ار وا لاق هراح اکو هلا توق ییزح هددساا وا ا هب هناعا و دادمآ دن ره

 ها ندلیعاسا یشان ندا د تلاش ید یرهرئصو ند ااا دعاس لا ید رس

 بوردغاب هربخ و هلک هنجا زودنوک هک هلا قیضتو رصح ندفرطره ول هيس ور ندنکیدمهیدیک

 ردل وقنم یغیدلوا ز وام ندکب نا هدن راکد تا عج یراهلک نشود دنا رهش “لاها ت

 یهعلق هلا هرو ندنغیدل وا هدنلا یسولرب ید زوس امدقم تویلاق ر راتوط رايا هددعلق هلتروصو

 یرکسع هلغل وا لاخدا هبدعلق یرکسع یلوطانا رادقمرب ًارخؤم ۰ یدا راشمریو رارق کیا ےلست

 تمواقم هند هلتروصو ځد تدمر بودا لاقتا هنفرط یرکسع مالک ذوفن قرهلو توق یقاط

 جورو ندنفیدل وا رقم یعجهیمهلینایط هنب رموجمه یلتدش كب كراول هیسور تیاهن هدهسیا شغل وا
 تیا ندنعیدمهنلو هراجر هدرلسلح ددعت-نانل وا دقع نوحما كنو هدنمرک | رادرس روضح هدنساتشم

 یراسابل شبقو هثیبن رکسع ردق كي ج وا كردبا رابتخا یکقیک سفلاب اشاپ فسوب مرک رادرس
 یسهنس ) ۲۰ )ن ا هرزوا قمعج < هلو نوحا كعشر را هشدادما یزوا راک هلرب كرادن

 هدنګا كردا لوخد هیزوا هلشیورو راول هیس ور هدنسیم £ كیا هدنل زاخح رخ الا عیر

 یطفاحم هلآ ناکدناهسپ لیلق .لقا بولوا لام ا هک راو هناببص و ناو نر مالا لها ناتو

 قحل وا لصاو دم کا رادرس یربا تشح و رج یرلقدل وا ریسا ا ورخ كناشاب نیسح دماح نالوا

 كعا ترشابم هنت ام اکعتسا و تی وقت كن رادعلق نامرکفا و ردن ند هم وق رم تع زع راحات

 . ردهط مزال

 كنیکع وب هکردا ریرحن هلهجو و ینسالبتسا تیفیک كنب زوا خروم مان اّتسق ندنراخروم هسئارف
 نیتمو مکس یسهعلق یزوا یغنیدلوا شتا رادنا هنقییضتو مصح سفلاپ هللا ونع كارکسعرس
 تدم بولوا نصح نصح رب شفل وا لاصحتسا یسهظفاح بابسا هللا هیفک تام و هیلک رکاسع و

 هرورطلاب ی رکسع وسم هلبلولح اتش اتش مسومو هنغیدل وا راکرد یکچهدبا لمگ ههرصاحت كادش هدیدم

 هبالغ و طصف درد نالوا هدکشا دیار هنوک ندنوکو هامرس تدش هدرلکشز یرکدشا ادب

 امویف امو یلاح فعض كنهیسور هانب هنکو دا هدقلوا فلت یرارفن قوچ كي هيمو بویم هناط
 كنهعلق هدقدلوا یعولعم كنیکمو یغیدلاق هراچ یربغ ندشب ورو هناسوآمو یغیدلوا هدکعشهدایز

 لوصولالپس هلیبسح هایم دامحا هداننا لوا فرط رهن نالوا لقا یجاکسا هلتسن هنن رال راس

 ما هناریلدو هنادرم هیمالسا رکاسنع هدقدنلوا شورو ت ا لوا نیفغل وا هضحالم یغیدل وا
 ۰ یدلوا راتفرک هنلا هیسور هروب نم ٌةعلق هرکص ندقدلوا رشح یسهلج هل رعا تابث هد هعفادم

 رهظم بولکهلا لا هدرهش نوردو ربشعش رش حط هدنراندب هعلق یژنکا كنهبس ور رک اسع هلتهحوب

 بول وا موزح ما یقیدلریق یسهدای ز ندکی رکی ورند هرصاحم یادتا ندنراقدل وا ربمدن و رهق

 تراسخ و ضرعت یراکذلیدو تراغو امغب ردق نوک جوا هنارفن طیضلادعب یدعلق نیکعو ۳

 كنو . ردمولعمو سم یتبدلوا فلت سوف كب شب یبرکی ندیلاها هلکمر و تصخر هنسارچا ۱

eناس نالوا یلریلاوق يلوا هنرو اصع رهوح ددعرو دوقن هلبلور كب زو رکو هنر بنز"  



A F- 

 : ا یر ر ۱۷ اس ا لااا ا یر يلا یسدهاط یازفو قاش یبووج

 ۰ ردشظا فیلأتو بیبطت نسهلج هلیلاسرا راهیطع هج راو هرتاتلوسو هراهدرکرسو لازج نالوا
 غلاب هتباجن دح تنیکموپ یژکا كموق یامظع ندا راضتفا هلباکلشکتریغ نطو هد هیسور هکو بلاح

 لالدتسا هلبا نارق ضعب ینکیدریک یمادوس قالارق هنغامد كموقرم تح بویمهکچ ینلابقا نالوا
 . هوس ضح یرانیمضت و و ۰ یدرازقسبا نادنچ ییسمسوک یفلقآ زوب هدنتب رومآوب یبم هنب راکدلیا
 لقتسم تلمرپ ینادغبو قالفا ارز ۰ یدیا لکد یهاو هدکی هدهسیا شلو توب هلنقو یکودیا نظ
 « ردندهمواعم داوم ینیدل وا یراذک رطاخ كىك و یسهدام كعا صیصخ هب ودنک هدو وق هنتروص

 مالابحوم ه هینس تنطلس ناکرا هدقدلوا لصاو هتداعسرد یربخ یسالبتسا كن زوا هلهجوو

 فرط راد کو یتح ۰ ردثلوا نورد غاد هلسهدایز هن راترضح ناخ دیم ادبع ناطلسو نوک انوک
 تاعوقو والثوب هدنماکنه رفس هدربرقت نانلق عدقتو ضع هن راترضح هیلا راشم هاشداب ندیماتماق

 رانرڪ هادعا د د یرامدقم تح ردقوح یلاشا ا یش شلوا یدع ردناغهلوا

 ات نالوا شلره لک رم رقت یالا هلذلوا شلزاب ما تیلست تارق شعب یک یدینشلوا

 ردیلساکت لزعل ود مز ن هج وک مب ردع ولعم ندفالسا 2. راوت ید مب راەداموب هدنو اڅ

 نیتوخ كرکو یزوا رک لاوز یب م رکو قلطم رداق بانج ردناش لا ےظع للا كللاتالام هسخو "

 ن سفق یزجور ندعرک همالسا د بونلآ یساکلا عرق نالوا مع ولطم "ةصاخ و
 ردشفلو حرصم ود هیمریدتا ناربط

 ات هرزوا یرلهاولخد كنسیلاا یزوا ندنناح لاا: هکر ید هدثګ ون یدنفا یرونا

 ۱ نسح یزاغ ندنک هلا اعود ولتیلک ندنفرط ایرد هتشپ ندنفیدل وا رسیم نا قرار تام و
 هلا تلهتسخ را ت رک اسع اعود نالوا هة ددغو نالوک هدارد قور هدده تدم جد اشا

 یرادقم نوکزکس یدیو دورو ه هروب نم علق هدلاح یکیدلیا نایرط تلق هلیلاک هن رهیخذ و ناشي رپ
 ٠ عفرندنکو ا یزوا زسرکسعو زسهریخذ هقشب ندنفیدلوایثرب هدنسودنک قلعتم هدادمابویلیا دوعق -

 ۱۳و ا رکسع یر شب جول نددرو نم هملق ندنفیدلوا ردتقم جد هکعا کل
 نغلوا حاتحم هرورضلاب هکمر و تی وقت هن رافض كنولهعلق ادعام ندنکیدمهدیا دادما هب هعلق

 .مرولک هن ن هدنفرظ نوک جاقرب كارغا ریدکت نب رلاوحا هلیذخا هریخذ و نره ن راک دز علت
eه راخادعب و قداصم هنن راک نعد کک هارد و تکرح ندنهاکشس هروب نم علق  

 لیزواهو کک و كہلا راشم تح ۰ ىدلبا تعراسم هتناعل هيلع ةناتسا یرغوطو ت

 هرکصندنو ۰ یدیشلوا یلود بالن بجومو یتبکن ببس هرخ الا یتکرح ءوس نالوا هدنفح ۰

 لصالاق ندنفرط هرقو رادتقا تب ی وجه روا یزوا جد ندنفرط ایرد ول هيسور

 بول وانیعم هند رااح ضعب ندهعلق لاها نایعا هتشپندنفیدل وا راوتساو کس یعوجه بایسا
 هدقدنل وا شیورو ندقرط وشو یرلهلعت ردقو هنسک ردنا تمواقم هزکم وک ارس هدراصح.نوودنا

 . يتلارآ یلارآ یخد,راشاخ ضعب نالوا هدهعلق نوردناو كم رڪ ييعثد هللا یرانیتلت رونل ۲ هعلق



 سگ ۱۱54
 لا نا ور یل هب تیعج كردا هعاشا هدنشب یلاها نیرامالک زلروطوشراف هنشدوب

 نابیغط هلمج و نایب ورندلب یللا قرف اتش تدش ادخ تو نارذک ایرد مسوم یدرازلوا
 یسلوا مت یرافعض بابسا امویف اوب و عطقنم یرادادما ارګ و ار كنهعلق ناروصحم بودا

 بودا ترشاسبم هموعم هاک هاک نیفلوا تراسج ثعاب هادعاو تربح بجوم ۵هعلق نانکاس "
 ےل هد ساب رد هعفادم و هب راح تیک هد دنس شل وا فلت رک سع یک هدنتس هعفدره

 كنادعا یتیدل وا نابامن رهتخر هدنرال ع ضعب كنهعلق راود و رد ندهربج و بوط ترفوو نابع

 ضعب ند هرشعو ندورجا هرزوا یفیدنلوا تراشا افنآ هلکغا دیدح نتراسج همادقا رازکت

 ندفرط جاقر هللا موج ۵در O كنعبرا ڭرەلى نیرافرط شیورو هر هناعا ران دی

 قمربق هده سیا شلوا فلت ادعا ولتیاک هد هعلق نوردنا هداننا لواو لوغشم هلوخد ههعلف راصح

 نوز هرخ الاب ردا كنجو نوک رکید یرللاح كنهعلق "یلاها ندنراقدلوا هدهجرد و هلا
 ریدنلوا رایست هبادعا راید هداتش تدش لواو راتفرک هرسادق رنالق مدنابح راجان ندنرقدل وا

 یلاحو هدب ویمر و هللا هرو یی هعلق رکسع یاسّور راس هلبا اشاب ني اح نانلو هددعلق نوردنا

 مزاتسم هدنراتح هعلق ناکس یافعض راسو نودنک هدهرهاظ تروص هحرکا یرلطا رابتخا .

 حودم هلا ربخ E وا هدننایم دم تما یرانالق قاب هده سیا شلوا راسخو ررض عاونا

 ۰ ردشلوا راختفاو تاهابم ةيامرتم هراودنک یرقدل وا روک دمو
 ر و کیا ا ارا اشا ناد وق قباس هج ورب هدماقمو یدنفا یرونا

 یسەطا نزهرب كنو امه یاعودهلهحو زکیدتا لقن ندنسودنک هن هحدقا و شمزاب ود یدتا ریه

 یکی لاخدا نود او ع رادقمر هی زوا كناشاب نادوبق هحدقا نا و تند رک ندنهاکشس

 یرلمالک یکیاو یفیدلوا شا جرد هن رات قیتصتالب هسیا شقشیا هنره نامه هلیسل وا ش ءایا تیاور

 كناشاب نادوف هدنسمامهلل وا تناعاو دادما نداعود هیزوا رولوا تباث جد هلفانت نالوا هد

 یراط ناصقنو تلف جد هتتارفن اغ ود ندابو تلع لکو ندرهب راحت هلرک ارز یدا راو یهانک هت

 کا هدلاح یجیدمهنل وا دادما ندفرط و نکیشلنا دایرف ود شاو اع ود ههتتا نزا نوش 1 وا

 ندن رب السا N نزهرب یرلعا هطاحا ندفرط ره ییزوا هلراول هيس ور عفاولاق رواد ادەت

 یسهظفاح كموقرمهطا نکل یدیا لباق یصالخ كن زوا یدبا هسنلوا هظفاح موم هطآ هلغل وا هرکص

 هداتش مایا هقشب ندقدلوا ماتح هر قیاس لاومرب هسیا نوا بیات ود بول وا هلبا هبرح وق
 یدرولی هدا تراسج لصن اشاب نادوبف کو ندنغیدلوا هدامرب ول هکلهت قوت هداروا كناتود
 كیهدنصا كندنسرب نوسلوا بولفم لرکو نوسلوا بلاغ رک اغ ود دوخاب و ودرا نانل وا قوس هلحرپ

 ۰  ردیعبط ما یعح هیم هنازف رح مال هک رغل هزات هلا هناعا و دادعا ندەقرا بودا لّرت قوج

 مظع راسخ "یداب جد هاب اوت تونل وا رضم ه هلع تلود ز کار یراهبلغ و راول هس ور 1

 ق تودا روفوم یس اِ باسا روتفالپ هلا مالا یرفس ماود هی نکل ۰ یدیشاوا
 لاو | یناصقن قلارآ قلارا ا كرودرا هد ین شل قوس هی رزوا حوس او هنیرتعم هنوطو م

 ۳ 3 نر



  ۱۳۰ Beا ۱ ۳

 هبافک رادقم ا ادد ید هاروا هدننعص ظفاح یی کس و دوش یهدناتسبل و  EEرا

 بلج یرلیفنم یکهد رس بویلاق ناوتو بات هدنراتکلم ندنغیدل وا هجاتحم هنر رب رڪ ندیکی عطقنال
 ردروهشمو راوتم یعیدل وا هروبح همادعسا هلا ۰ ۱

 هسنا رونلک هح قمال واد وج وم هبطامتحا هوو هلنف و نوا هناعا و دادما هدنعوف و تحاح هلو

 ندا رورمورندنسهماندهع هجرانق بویلوا هدام كج هل هلروتک هدوج و هدنګا هنسرب هل وا یسارو

 تا را ماه دا دقآ برا کلم رد لع یربق كباس مال ۰ ۰ ۲
 لاو دعا للود ۰ ىنا فوفوم هفغوا ماقا هنککرادن توف ًارصو ارو ۶

 را سوم هاشم ور یک تدا سرد ندی دعئلاچ هل اکا یتسهبرفس بابسا ۳۰
 اعود یکیدردشش نت هد دور رکاب هدنف رظ تدمو كتول هيس ور یسهناسرت كلهنس

 زکلاب روصقو قحما ۰ رددصیقتر اصعع یسمامهراقیج هرم وق ردق كچسل هدنا عفد ینترضم

 رګ كنهسور هدرفسو او 9 ردّتشکرب دام هتلود تنه هکلب یا دانا هب اشاب نادوبف .

 هدرلهج رده هلع تل ود ىدا ا ی هزک دقآ هدنولوا لوغشم هلیرفس حوسا یساع ود قطلاب

 رولوا مولعم هليا هسیاقم هتراسخ یهدشاس رفس کودیا قجهلوا راسخ راچود ۰

 هک یسراحم جوسا هلا هسور

 دیس ور ندنفیدلوا هشېنم هنرغس هيلع تلود ورندهنس یلا شب هنزق یسهچ راچ هیسور
 ا اها کا لوعشم لا برح هدندودج هلع تلود :یرک اسع ۲۰

 عبات هنتاود جوسا هکوبلاح ۰ یدزلوا هیلاخ ندنراهظا هناتسود “هلماعم هنلارق حوسا ويد هیمراقیچ .

 هدند جوسا بولوا شعا البتساو ذخا ورتپ كوي یراچ هیسور یتسهعطقرب كتکلع مان ایدنالنف

 یدبا رارارآ دعاسم تقو کو 2 لامآ صخا كرولهیسور قلا ید ییسهیسج ًةعطق نالاق ۰

 هدیرقدهع كنهواتسوک یصج وا نانلوب یلارق حوسا هدانناو هلغلوا هطورشم تموکح یلود چوسا

 تصرف هن رق یی رقدل وا دعتس هداسف تومهکح تلم ناک دازاصا ییلالقتسا و درفت یکیدلیا تنم

 لر لفاتت ندهناتسود "هلماعم یتیدلوا لا رامظنا دم دنتح هلاراشم لارق امدقم كردبا داخ
 لاسرا و نیبعت هجوسا هلکعادع ندلوصا یکعالالضاو داسفا ینه ورکناکدازاصا نانلوارکد هجولریک

 یرلک دلکهدبا تقاسم هتک درد نوجا كمژا سوک هلرج هنراهعوش یرایعلیا یکیدلیا

 هلیسهدایز هنن ق هدکدتا رارف ی هسور ییالوط ندرلیس ضعب یرب ندنرالانج حوسا ًارخومو رهاظ

 حوسا ندنکیالیا رادتا هداسفا یتسیلاها ایدنالنف هن رق هلتفرعم كنا لردا رابتعاو تافتلا قرای 

 نکیا رظتنء و بقر هتصرف تقو روهظ هلیسوزرآ ما ذخا قرلوا رطاطا سسکنم نوت نوت
 "دناما لود هرلکنا نوڪ ا طلت هنرزوا هسور یپلا راشم لارف هدنرومظ یراددص نوبامه رفس

 دیسور هللا دیعاوم یک كمربو هدا اضرق لود ایسوربو كمردنوک اغ ود هقطلاب رح

: E عیجنت و صیرحت 



 ۱ شتر تقوا وا یسچلیا ح وسا م دم ندنتکرح كن وام یودرا ندنداعسرد : هکهلب وش بودا اا 3

 نیم اغ ودو لاسراو قوس رکسع هردودح ولجوسا تاقاللاب هلا یدنفا ناعلس نانلوب باتکلا
 ییفص) لنت و یکحهدیا قوس دن . رز وا هلع تلودو كمروش ود دف وخ ندفرطل وا یولوتسع دا ردنا

 هدک دا نیا طم دا درک كس رج وا و ندهبلع تلود هرز وا كمر دا قرص هف رطا وا

 ردق و یتیرد كن دیلع ت تل ود زک هسا ردنا كنح هلا وقسم زالوا هرس هم رکسع هوا ندف رط ا

 ماتح دع) كم ۳ ست رفس زل وا هلا ساک ك رح وا ڭكنح ید ولج وسا هن رز وا E تز

 كجەدا كنح هلآ وقسم ولج وسا درک د رولک مزال كلرب و هسک كب رح وا كد هب هنس نوا رفسلا

 یدیشلربو زوس ود زعا غیرد هيا هیلع تلود نوسلوا
 نالوا حوسا تحیاب كنههسور هدک دا ترذابم هله رع مزاول هم لارف حج وسا هيلع ءان

 لاّوس ندنلس كن 4 رفس تاکرادت هلا هنامکحروط یتیدل وا فولأم ا هدنررهشآ مفوتسا

 نو دم و روبع هکمر و تاسحب هتل ودرب دقتل ردلقتسم هدنر وما وردک تو ھ دیلاراشم لا رق هدکدتا ِ

 هنلالقتسا و توق كلارق جد موقرم "یچلنا یشان ندکعا مارم زس هلیساطعا باوج ود ردلکد

 لم یساا راوطا الا ةا بودا را دا دنا داف ول رد هلبسادوس كمریدتا د ودح نییعت

 را رف و ٤ صف من رص كالار و 3 0 رفس ی ممه هب هح ورشم باہساو هدیس ر هره قج هيم وا

 ترشاب ابم هلاک | یس رفس تاکرا كن بودا دىب ا 0 هشال و كنسچلتا | هبسور غل وا هداد

 ۰ ردشطا

 ر زوا تلودر رخ رح "۲ هقدل وا | نار كنسلع تلم رونل وا رببعت هنر یرالارق حوسا ۱

 یخ هن لوا رکسع قوس هراد ودح نیل وا ندنرلتل ود و تالم ماظن یاضتقم قعال وا نوذأم هفجآ رفس

 توعد هقافتا یلارف حوسا یت لود دیس ور هرزوا كعا ا > رار , هنهلع داع تلود اب وک هدرلن وک :

 هدنناد تلم ود شعا تكحهدا امو دن . رز وا ح وسا تالاع كيس ور هسا رول وا قح بل وا یضارو سا

 حج وسا نانل وا تارت نکیا رروط توژلبوس هل ات ها وفا تداوحو راشم راع یدرقلرب صو صح

 نوسروق ندنیف رط تولی راقبح هعزانمرب هل رات تانل وس هرس ور صع هدودرا و هنساب د ودح یرکسع

 یارجا یلارق حوسا ود ئدالشاب هضرعت ول هیسور هتشيا لاحرد ءان هنغیدلوا فلت مدآ .هلدتخادنا

 ا بودا راکنا ایل یهدامو ا راول هبسور نکل ۰ یدلوا ش دانا ادم نا و مام دنما مھ

 وسم دنا رفت عوسا حاقرب نوا قسبطت هنن واق كن لود قت ردابم ۵ روس یارف حرسا هر و هن: رالف

 ۰ رارد یدراقبج عازر "ةعضاوم تو بک دقایق قاتل وس

 : قطلاب رک ندلا بت نفع وا خر فرط فرط یعددنل وا روس نالعا هس رز وا هيس ور هس أ هن ره

 ندنفرط ولج وسا زد هیس ور دعامو یا نالوا هدکشا راذک و رک نوحا تا رفت ملعت هدن ورد

 هدام جاقرب 4 هیس ور هرس هطسا و یا ست هدعروبسرب یارف ح وسا رارب هلل وا طہص و دحا

 ی وا یدصمم كنس أ هیس ور ندا تق رافم نو 5 <o هک ۰ ردغلطا فیاکت

 ایدنالنف و الار رد نانل وا عارفو e کدساب امدقم و قغ لوا بیدأت سو ۳۹ سا ا



e ۱۲۲ ی 

 2 . تروص هل هرزوآ یماضتقا یسهلاصم هجرانیف عرف علقاو قفلق ملستو در هرکو ا یرلتکلم

 هطورشو هسورو كلر و هطبار رب یر هلع تلود هلملسوت ولحوسا و قلت وف هد رس

 یتیدنلو لوا ندنسهئس ریا ناسکس زو كي یدودح هلع تلود هدنروص یتیدلوا یضار

 نامه ولهسورو قماغفلوا ددرت ږ وګ هداب و ندنکحهلک مزال قلوا دتعرفس كد هتف هداعا دیه

 كنهن رف یک قفلوب هلا هس تيه ءلدهدلاصم ماتخ ولجوسا هلتعارف نده رفس تاکرادت ندیدعش
 ردزغ ۲ لو هن زق هدکدشا فیلکت و ضرع یداوم قح همی هلمج ور هنوخ و رک هلص وح

 3 وا ا كلر او شعر نادات هشا طی هاب یی رش وفسم یلارف حونا

 ا هب هح ورشم فیلاکت كرد لاعفا رامظاود مرد 7 ینکح هلی اهن کا كن راقرب

 هب هعقادم هل راد تورب و تصخر هنسعا تدوع هشالو كنسحلیا ي هنکحهرب و

 ۱ ۰ ردشعا دعاسا و نالعا یرفس هلا همانناس ر هب هراس لودو ترشابم

 دوو ار لوابلوا یلارق جوسا هلبارومظ یکم رب یالب یرفس جوساوب لومام سغ نم نکل

 مان ماهسش ردهرف نالوا هدهفاسم تعاس شبقرف ام هعروبسزنپ و نانلو هدنفرصت هیسورو

 ا و صاح غروبسوپ لئاحالب هسیارولواسّیسد هطبض بولوا هرزوا كا موج ه هعلق

 كنه رک سع فانصا هلص وصخ بودا روقو تشهد ثاربا هنسلاها هیسور یداوح یکجهدا

 . ندرلتاتلوس هدناملع ضعب ندلاربت هن رزوا ج وسا ندنعیدل وا ی | قوس 4 هیمالسا دودح یسهفاک

 تلاحو هلعل وا قت یعجهیمهنل وا قوس رک هعشل ندن رلظفشس دعلق نالاو هدعرذ بسر و

 نواکم و ا هددیمرلتسا دودح هسا لاح هل ره ن کیش ا بل س یب روعشو لتع ا

 . عج و بلج ندنراطفخسم كعالقو دالب ناسلوب هدفانک او فارطا بونلوا بلج ةلاحم لازج مان

 ما قا غ ناو هدنتمدخ هیسورو شلردنوک هن رفس ج وسا هلا رکسع ردق كد رک نالب هل وا

 . تعرع هزکدقآ بول وا رومأم هن رفس هيلع تلود مدقم ندنرومظ یرفس حوسا لارما ولهاکنارپ

 e ندنغیدنلو شعا e داتشن ورف یاعود نانلو هدنسهرادا زز هرزوا كعا

E۱ 3 یدا شک مزال قلوا  

 هعاعق شا و قایق هعطق و ۳ ود یتیدلوا شعا یهو تدئرت كنلارق حوسا هدلاحو

 . هدنچما قطلاب رحم قره وقوا نادیم ه ولوتس هدلاح ینیدلو| ترابع ندنوروف جاقرب و نیتفرفریبک
 ۱۳۳۰ و ار ارت وا سا مو رخ دالقوه نکیا هرووا راذکوتعک
 ۱ ِ تب وط ردقل وا جد كن اوا هدهسدل وأ فلت ور <S توط هراب تر رد ست كن ول هسور

 راتلا قارحا ید راکت رکیدرکج تب وط هراب تا دعشل ندقدنل وا .طمص هک هعطق رب رکچ

 یساعت ود هس ور هدک دا اغلا ورار 9 هن ندن رناهل کک یساع ود حوسا اف الا [تسح ندنعیدنل وا

 ا ج وسا هده روک ذم تدم هلکعا رارف و فقوت هدنح راخ روک دع نامل e و

 هغ 3 نالعا هکردشتا اطخ كون ر هدناب و یلارق حوسا : هکرد یجروم هسنارف ما



 شم یباعود ردم نالوا ت ر ید دما اوا ا رامتخا نر ا

 نانل وا قوس هرادودح ار یدارولوا شمریک هنسالیتسادب نوتبسپ قرهللق یلاخ ندرایغا قطلاب رح و
 رادو سا هدر و تروا ې هخرح وفد ینا تار واح نا یا

 كنەنزق نکل ۰ یدا لکد مولعم زونه ینحهلوا رجم هن لاح بولک بلاغ ول هيس ور هدنرکیدو

 حوسا ود ردننو یرمک كنذوفنو لالقتسا یکیدلیا بسک نواق فالخ كنلارف حوسا یتوق لصا

 ارب ز ۰ ردشمروک شيا لیخ هلتروصو عقاولاف بولوا یتیفیک لالضاو داسفا یناسباض یرگیبع

 مدمم لڅ ژکا كن هروک ذم ٌهعلق هدکدلیا داره قمراو هن رزوا ماهه ردرف ار و 9 ارو حوسا

 نده راحو د ردبجوم یرطخ یسیضعب كد راطباض حوسا نکیا مدعنم هناخ هبجو تام هدنوردو

 زرضاح هکعا ادف شابو ناح هن غوا نطو بولک هر رب یسهلج هدکدتا رارصا یرللارفو بانتجا

 هننرزوا لزمراوجمه نالوا شمامریو بس واردر و كا مایق هرفس هقدلوا مضنم ییأر كتلم 2
 روس دن ارفت تالو دلار تم لارف هل رو تاوح یا نا هک ری تک تیک
 هلا حالس كرت بم هنکي رګ و "اوغا كنراهدرکرس یولبرپ كنهموق رم تارفن نکیا هدندیف كمروک

I esرالی  geلند ح وما هدنروپظ  
 ه.هداعا هلبا باکرا هریک یرکسع نالیدروتک ًارعو تغارف عبطلاب ندبلترت یکیدتبا هن رزوا كن هعلق

 هباروا هلبا لاسرا هنفرط لوق وئسا یناکدرک رس ندا تفلام را مطا هرکص ندکدلیا تردا

 هنارفن نامه هکلب بویلک مزال بیدأت هلمج ووب یرنآ هکوبلاح یدربدتا فیقوتو سبح هدنراوصو
 هرکصندکدتنا لیکتو رهق هدلع یفیدنلو ن راس ةربع یتئاخ قجهلوا هدرکرس نریدتا حالس كرت

 هدنفرظ هلبلق تدم یداهلوا شا مادقا هکی رکو قوس هن رزوا ندو مازلاو اضرا یک د

 مورش لاونر نډک سدا تراسح ولردرب او نکن یر همش هد
 . ۰ یدلک مزال قلوا ریخت "هدقع راجود رفس تی و رکرارف داسفو هنتف هدنسب یرسع

 هحدعشب هنلارق ج وسا یدو هلکعابرح نالعا هنرزوا جوسا جد ییلود هقراعاد هد) الخ وب

 قافتا هماندمع نالوا دوتعم هدننب اود هیسور هلسل ود هقراع اد هکنوچ ۰ یدل وا ریظع اقر

 هعفدوب هان هنراقدلوا دېعتم هکمرپ و دلدما رادتلا مولعم هرکیدکی هدنروپظ یرفس ح وسا هډ وم
 ورندندمرب یتلود هقراعاد هبلاطلا یدل یزوک ذم دادما دومع بجومر یسهمروطاریعا هسور

 روب هدهمع یاشیا نکیا بنتحم هوجولا لکنم ندرفس ًارظن هب هنایکح لوصا یفیدلوا شعا ذاحا
 هاقک رادتم ییدهمع یو سفللاب ندهرفو بدتر اع ودر ترابع ندنافس هعطق دنح ندنهیدل وا

 تنا هدجوسا هرکص ندکدتا طبص دعلف اقر ندلا ر تولا قوس هندودح حوسا هلبارکسع

 رقم لوا نوک جافرب یربخ یکیدلیا تردابم ه همصاح ییسهعلق قروبلتوک ناناوا رابتعا ینا

 یتارف نالوا یصاخ نیظفصسم ندلا رت هدقدلوا لصاو هنلارق حوسا نالوا شعا تدوع هتموجح

 قحنا بودا تربغ هکمردشتب دادما هلا كيرحت ندنرب ولرب یی رکسع ماعریفن یکیدریدتا عجو

 ړکلاپو تفاقو یز لیدب هلغلوا رطاخ دراو یلاقحا ينج هيم هناپط كن هعلق نکد هداددا لوص و



Eی ۱۲  

 ا قم e تم واعم هد هسلا شعا تا تا دن ور رد دعلق سقتلاب هأرمدآ | ييارب

 یشات

 ندنفج هنلوا فقوت یرلدنفس هقراعاد هللا نانلو هدهماکنا هسبارول وا قج هل وا هيل ندنرکسع

 . تروص ارا هلرب هدافا یفحهلوا رکسعو اعود لاسراو رفس نالعا هن رزوا هقراعاد ةف ثب

 ینکجهدبا اضتقا تدوع ندلح یشدنلو راجان یدمع یلو هقراعاد هدنروصو ۰ یدلیا دیده

 دیأت یتمالک كنسیچلنا هرتلکنا هلا تادیدمت ماطر بوشش د یسیچلیا اس وز نکیا هدرکفت
 هلا کرا دقع لاحردو تدوع هن راتکلم هللا رقم تعجر یسودرا هقراعاد ءان هنکیدلیا

 هتکرح هنوکوندنفرط یتلود كنسیچلیا هزلکنا ۰ یدلک مزال كا تعراسم هلقو لیت عقد
 هنلوصا كنتلودو بجوم یتتمالس كنتلود حوسا یتراسج یکیدتا دو دوخ نکیا قو یتصخر

 9 ۰ ردشلوا نیسحو شاباس نيهر هلغلوا قفاوم

 2 هق راعاد یسصضارا جوساو باتش ه ودرا توقلاق ا ی ریا هریاکنا حقم هدهقراعاد

حور ینا لی ییرح نالعا كنلارق ح وسا
 E هک یاس ه

 1 ا

 .بجوم یتتمالس ندنفرط زکد قآ كنهيلع تلود هلیسمامهقیج ندقطلاب رع كنساغنود هیسوو
 ۶ رفتار یح هنسدلاطم كندقا دک تب دس نالوا دوعوم ندهبلع تلود فرط یره

 ولهجم قباس لاونمر بویللق رص هبهیسور یکیریلومآم كنلود یالکو یصوصخ رفس طقف
 هبهساضم هدابز ك هج هنزخ هلقوس راودرا هفرط یيکيا هيلع تلود ندنکیدتا دمع ضمن جد

 بارطضا راچود هدکرادت یتسهرفس فراصم یدنک نوسروط هلوش هاما هرخآ قرهلوا زاح ود

 سلاجو راهلاکم زاردو رود راد اکو هلچل حوسا هدنداعسرد یآ هجورب یشات ندعلوا

 ۰ ردشلک هعوقو رهرکاذم هت هدنروشم

 < هلامو هیکلم لاوحا ب
 : راجود سکره بولک تردن هتاب ورشمو او توترآ یساجم كنابشا ةفاک هلتسانم رفس

 . قعارق هراپ هلا دعورشمان روص شعب و قعادلآ یرکیدکی یناهذا كتلخ یثان ندقلوا هقاضم

 ع رر هلن رابصنم لردیک هب ودرا ناریم ریمو ارزو هسیا هدرفس ماکنه بولوا شعاص هنب راکثا

 یودرا تح یدا نوا را بصذو لزع قیص قیص هلا اغتراو تاکترا ٌدیعاد ید ئاو رولو

 لادتم كنب رب ره و یکیدتیک بولک سم زکس ید هنتلیا هیهاتوک هعلک هناوب ندنحورخ كنوامه
 ندنوب ید هناروزمو ناراک هتخاس ۰ یدیشلو ترهش کودا شلوا بارخ تکلع هلا یتادعتو

 | ثیدح هیفسرپ ندسهنکس تداعتسرد ود نم وا مسومرب تكحهدا هسسد و ر وز ثادحا یللعا

 ۱ ود قلخ هرئادو نییعتو عضو هنماقم ادتک ناک بوریدیوا دودنک ینالغوا رب یک ودنک نسلا

 دورولاب هدنهاوک هلا تادنسو ماوا هتخاس هعطق انچ لردبا عج هنشاب ید یاهفس زارب

 - رالتع ینکللسم ید كنوب ًاسابق هنب رالیدبو لزرع قیص قیص كنفالسا هدکدریدکا تثارق یرلرما
 س سم یاس تاو داوا ادق رتا لوقو روک



 ا هلل وا لاح هدانا هب هلع رد او ا و یشر رشت ندنسا ۲

 هکهدن و تباع ۰ ردشمل وا رادتا دنسا رح بانر هلبلج هن داعس رد قرەنا وا لاسرا و نیسعت صوص# ۱ 1

 روضح یتحو هیجوت هدنوام یودرا هب ود نک كنکللسم هات وک جد هدنکیدلک هتداعسرد

 .ىدىشمشود هن دیق قعادلا ید لود لاحر هلن ع ندن کو دنا شفل وا سابلا تعلخ هدیمرک | رادرس

 راسخ "هدزاب هلیسبالم قفل وا رک اسع قوس هن هیمالسا د ودح ندفرطره یسلاها هرشط هتشبا

 .لوبناتسا یکی راکدلکه دا تیاکشندنرلیدعتو لظكنن رومأم هلبجووب ید ندفرطرپ هتشب دن راقدل وا
 زکس نوا یمهیق كمل یدلوا زلک هریخذ ندفارطا بودا دایرف ندنسالغ كراعسا ید یسیلاها

 نا ا شدوا رکود قلو رقم دن را هدرب رفت یوم ی
 اررکم ود نوسنارا هراحرب هنسهدام هرخدوش نوسلوا نوا هل هدقدل وا یوم كن رتضح

 هرزوا تیسب مس كن رایک هریخذ ید یراحت نابقو ندنغیدلوا شمرویب هداراو ما هباشاب ماقمناق

 هدنداهسرد ندنرقدل وا شتا امدتسا قشر وک هح ناف نی وکو ن

 هش وب نالوا ندهضب رف یهظنت و هرکاذم ندمنوشود یتسهرادا ثالوبناتسا هینس تنطلس ناکرا نانلو
 ۰ یدا رلزمهلو تفو هکعا راکفا فرص هب هیجراخ و هیلخاد خاصم

 هاج و یعجهنل وا ناب هدر ز هدنسیدنوا تل لا یسهنس ( ۱۲۰۳ ) هیلع مات

 كنلحاوس زکد هرق ادا هدنروشم سلح نالوا دتعنم نوجا یسهدام ابسورپ نالوا درک ادم تعدد

 كنلحا وس یلوطانا راسفتسالایدل نداشاب نادوبف بونلوا نایمرد یسهدام رخذ وبشا هلیس .یظفاح

 ا هدا رارق ید هسک یراک سد ندنهبدل وا لر لا راک زوریقاوم نکا هقشب ا

 . لیامورو ردهظفاحابجا و یناعل تونیس نکل ردقو اپ هد هظفاح اطاتحا هدهسیا وا ةسوسو

 هلیسمرو باوج ود ردها یسهظفاحم هلفلوا ترابع نداباعر نابتسرخ لع رکا كنلخاوس

 یسیکبراکب نوزپرطو هیجوت ههداز حالوق یتلا یغلهدهوب و ینومطسف هلیلررش یسهظفاح بونیس
 لبامورو قوا هلاحایسهظفاح كن ریلحاس نوزب رطو نوسماص هلتارزو هر هنسهدهع اشا هللادبع

 ینیمأت كش راهنیفس نابق درحو قلروب ریرحت هنوامه یودرا ځد یسهظفاسح رما كنلحاوس

 ارحا یراضتفا هدع) و رارو هرزوا قلراشح یرانوبلاق یربم هعطق دنح هزکدهرق نوحا

 ۰ رشت وا

 لع یاح یلکیاج لصالاف ردروهشمو فورعم ود اشا و یراص شا اع وبشا

 هرکص ندننافو كناشاب یلعو شلوا اک یرونلوا هیرت هدن زاد بولوا ندنراهوک كناشاب
 هلیج رام هدنصوصخ هظفاحم نیلس جاج قرهلوا ادنعک ید اکا ہدنغلجاللا ریما كناشاب لاطب یلغ وا
 راضحا هبهیلعرد قحاولو عباوت هدنرارف هنناج عرق كناشاب ىلع یسیدنفا امدتم یدنا شا زارا

 اشا نسح یزاغابرد نادوبق تقولوا اشا هللادبعوب هدنرافدنل وا ناکسا و عیزوآ هلح ررب یر ره بونلوا

 هدن تدب هلذقل وب مدضتس» هدنسهزاد اشاب نسح هدانناوا ځد اشا فسوب مظعا ردص بولیریو هنسراد
 يغلراراپ هدنکنجه داهم بولک هواه یودرا هدنلئاوا رفس وبشا نیغلوا ادم تسانمو ق وقح



 : نرم رب هنسهدهع هرزوا تک دوام یودرا هلا EET N نبه هنغیدلوا ر ها ظ جد

 ًارخۇم بوليرو تارزو هنر هنسهدوعهرک و ۰ ۰ یدس شل ردنوک هبناح لوا هيچ وا ی )ابا نوز رط هلا

 اف د رب ر و تیلیح یک یسیدنفا هلرب تیاتتع ه ودنک قاطا جور ی لابا | مورضرا

 كنااب لاطب نانلو N هانا ا او تروص و یدشلر و دانت سا دما ر کس هد رج

 ۰ ردکرک هسالوا نایب هدنلح وا همدقم هنعوف و e جات صعب هلکلک هنج و کک

 ماكلا ذفان هدن وامه یودراو بولی رو ترازو هنسهدهع اشا هللادېع ح ورشم هج ورب ر

 بصن یسادنتک وک جد اغا ےلس نالوا ما هناسرت و یردب كنیدنفا فیظن دجا نالوا تقو

 هینس هدارااب هرزوا یساضتقم لاحو تقو راششخ و دناوع نالک هل ربو هدنراهج وت ترازو بونل وا
 هنادناع هلوقمو هيا یراشاعم هلفاوع باعا راسو ناوید ٌهمدخ و اغا لعریمو هنغيدنلوا وفع

 2 ۱ ا هبلام * هوو شا هل ادبع ی تونلوا ن ۰ظ ءوس ه دری اا مان ی عده هتفیدنل و روم

 9 بیدا ود راډ ددلیا E یافعض ا هلا علب و و لکا یراودنکح یت يسه چ ندنعیدل وا

 ۰ دزرا دنع ۳ و ۰ ردشعا عینشل و نعط و دنتح یدنفا فیظذ هلا ا علم

 1 نادوبق هلا نوامه یاغن ود هدنل ولح را مسو» قرهل وا صو هاتش مابا 0

 یمفلوا ا دحا ندادعا هکلب و یسهظفاحم تالحا وس ندنعیدل وا کت قم نع هز 3 رف كناشاب
0 

 8 ی یسم ولت و هزک دءرق 9 كنواه یاغن ود هنس ول هلل وا روا یاضتقم كناشا نادوبق

 ندەقزال E تلح هباع ود یرکسع دوانرا ر ردق تن ۰ یبلا ش سد هسازل وا چ و یس مل وا ِِِت

 كت EE دوا را هدقدنل وا نایت سا نداشا نادوبف یردنل وا نابمرد هدروک ذم سلح یکودا

 رواک مزال ی وا رب رح ندنرف رط رايو نکلا دع و3 ر ک اس قحا بودا نیس ییبلج

 1 رکسع نر ودیا ش ها لب يهاشداپ و نم هو اش اد و یرصت هرد ِ دسیا هدلالخ 2

 e تج وم ا چ هددسر تداوحو تول وبعویش ود م ندنفرط

 حاضیا وح رش هن رلت رم طح ناخ دیم ادع تیفک هلکعا دارا اشا . نادوف ى بالا فوځ ود رول وا

 لیصح هدعاسم هرزوا قماقوا لج هنانعم هتشب هدنروهظ تداوحرب هلو ه جت یر هتل وا

 رازج اذکو ۰ ردشلروی هلاحا هاشاب نادوبق یرب رحت رکسع ندهموقرم لحاوس هرکص ندقدنلوا
 هی رح نافس لمکم نوجا A .دوج ی کم رک سقوت با اشاب دیش یکی کت

 ۰ ردشل ردنوک هینس تاشست هلرتفرعم اشاب نادر ید ۳ کک هدارا و ما ی ی ا

 3 ِ بول وا رهام هدایرد نف یک ٍقلخ یراقاحوا ب هلدتقو یسیلاها كنلحاوس رابو نوکلوا

 انشا دا و ها د ددا لا لو وغ هرق كلحاوسو هلا نامز رورم
 هت و. TT و یلج رک ندفرطو هاغ ود ندنعیدنل و رامدآ فولأم هان رد و

 0 ۰ ل هلک هددص

 2 ها نا یر هربحد قرەلوا یراج ی یا لوصا دحا و دب هدیش ره تقولوا
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 1 2 و

 ا ۱۲۷ =

 تویع اوا تعانق هنکیدنک نر دین ندنترص فانصا هدلاح یدل وا دود 0 کمک 3

 4 را هع و ریتم قاسم لو هال وا راد هصح ندعتع و ید رصع ناذفتت ضع) 3

 هنفیدنلو شلتا مالا یتیرهرادا ما كنسيلاها لویناتسا هسیا هيلع تلود بولوا ےضنم هنتاشف
 ةضدرف كنسضاق لوناتسا یراظن هلراعسا و یداب هراوک کیک هیت نامزره یمالغ راعسا قج 1

 ماکنه ۰ یدا رولوا یدوم هنرللاصفاو لزع كنرایضاف لوبناتسا ات بم هنفدل وا یی :رومأم

 ها اما هدنادیم للوصا دحاو د هدلاح يکيدلکمزال را یسام كیشره ه عبطلاب هسا هده راح

 هرزوا یسهیعببط تاشف یکیدلیا باح ا ثالاحو تقو E نالوا كجهروتک هریخذ ندج راخ

 یاها؛لرهلک تردت هراخذ هدنداعسرد هيا هدنروص و تولوا زلک هررخد ندفارطا ندنفح هم هتاص

 یتسهریخذ سکره هدونلوا عفر هضم لوصا و هسخو یدا رشملاق زجاع ندنکرادت كکا كاج هب

 هربخذ ردقو هسل وا ش ملت رام بواب کک ناہتسلا یاحو نوسر و هام يکیدتسیا بوروت 2۹

 نزوو لیک صیقت و یرارکتحم زکلاب یثیا كقد کج هدنو ۰ ىدا راکرد یکج هہہاکچ یسیدنعیص

 لوصاو تقولوا نکل ۰ ردکعا بیدأات قاصنای فانصا نادادل  قلخ هلا هراس تاهخو هلآ

 كال هسبا هدلالخ و تولوا رو هریخذ هدلوناتسا حورشم لاونمرب ارا ررقم هرضم
 رشیمرکب هه راح تاشفو ندنفیدلوا هشورغ رجوا یسلوباتسا لیکره كیادغب هدنرافرط سولغو

 هدقدنل وا نایمرد هدرک ذلا فلاس ساح یسلقاب هنلج هریخذ هلوتاتسا ها مط اهد هرات

 یدو رواکمزال ا ا د ااا یمدل ا اوور یعلدنلوا مط هنناثف اد

 تولل وا هثحابم زاردو رود هترزوا یسلوا شا دارا راضح ضف ود رولوا تحوم یوکتفک

 هئیش هتخد هنلاذاعم یادت دلو سل و كنهررخذ نالوا مزال هدنفو هل و تبا

 مط هننامف كنهررخد ود رولوا بج ود لاق و لق هیت هسا رفلو كک ا هدرلن ورف نوک رب نمدزکب

 ۰ یدیشلر و رارق هرزوا قغ وا
 یودرا یسهریخذ كنلحاوس هنوطو هنغیدنلو ندهمزال یلاسرا هریخذ یلک ید هنفرط هان

 توس دار رک نالوا دراو ناک ا زادس ف ا لو د
 CT OG Ta نالوا دوج وم هدنراهلکسا نوسماص و
 هریخذ رادقعرب هلصف ندهداتعم تاعام جد ندنراهلکسا کد قو لاسراو لقت هنف رط قحوغعص

 یگاسیا نوجا ا یودرا و راما هزکد هرق هلب راهنیفس نماتم قردنل وا :هتروغیس كلذک و كرادن
 نوجا یسهدام ایسورپ هن هدنسبتلا 6 كنالوالا یداج هلغلوا حردنم یسفلوا لاصزا هب رارانا

 قحاردنددا و.قح هل و مات هدام و عفاو )ایف هدقدنل وا نام رد جد هدام وب هدن ر وشد سلح نالوادقعنم

 و وانکع یلیصحت كنامباب- نالوا بتر هلوبناتسا زونه یثان ندنتلق كنءهریخذ هدنربهنکسا زکد قآ

 ۰. رواک هتداعسرد هرزوا تینما یراخذ هلم لاب كزکد هرق قحا بول وا دودسم زکد قآ هدماس رفس

 هش نکیا رولیروتک ځد هلبراهنیفس نماتسم قرهنلوا هتروغیسو رونلوا بلج ندنفرط یوطاناو
 یدعث ۰ یدیشفل وا لیزنت دهم" ردیللا یکلهرابرب لب زع نان بولي چ یسهقیاضم ا



 دف وا لق هن وامه یودرا د ر ڭكفرط و هتس ندنعیدلوا هدنهکح دودسم زا کد هرق هسلا

 فید لوبناتسا هد مآ لوا ندنغیدل وا شعا روهظ الغو La ید هدنراف رط زا کد قاو یوطاا و

 1 و بویل وا سدقم هرارب دعشل یتادتعف كن هربخد هدل وساتسا هر ا داعم ردمدقا هه راس ماهم كعا رکف

 .ار وهظ هلدع و و لغو ط3 و ریسع یسهرادا ندنعردل وا حات هب هري د هدانز ندهلک كی نوا

 افک راسا را هنس هبلقت و هنساهم نامه ندنعیدل و ا ریطخ صار كج ەلد وش ود مت داف

 3 1 كر هلی د وا لباق كل ردنوک ید 4 رسا بونل وا كرادت هریخذ ردق كحهدا

 2 : ردشل واریک رارف یسهدام یلقن هرخذ هنفرط قحوغص حورشم لاونهر

 ا اح كانا ک وا نالوا یرتسعرس لاوخ لواو یربلاو سیلاها هتسو
 .اعدتسا یتسلروب هیجوت هرزو هدید روما نسمرب كنتلابا هنسو هلرب تیاکش ندننایدعتو ماظم كنتلخ

 دفرطر هرزوا یراداتعم هدکدل ریدتا عج هلی رط ماع ریفن یسیلاها هنسو هسیا اشاب رکبونا بودا

 0 تم هدنروص وب رازغا فقوت هدلحرب هدایز ندنوک قرف زوتوا و راز ار بواک

 1 ِ ندنکیدلک مزال یو درا د هوفر كجهدا تکرح ها رولوا مزال تکرح هفرط هنره

 تا ردا دایرف ود هاو تام و امدتسا یتسفلوا كرادت رکسع هدای ردق كب ىتلا شب ندرلقامس

 9 ۰ یدا زلوا لب ندکعا دراوت ربهمان د هلوتمو ید ندرافرط را
۱ 

۰ N 

 A قم وارفس ندرب هتل ود یکیا هلل وب نکیابلاغ هننداربا ینرصم لصالاق كنهیلع تلود .هکوبلاح

 e ید ار هدنرح لود یالکو قرهلوا هدیسر هتان دح هیلام هام هدنفرظ هنسرب هلریسح

 ۲۰ زا فرم رارکف هکر هتنروعم لاک نالوا دم هدداعسرد نوجا هدامو ارز
 قفلوا هنادتسا هقا هسک كب رشیکیا ندنراقاجوا سنوت و برغ ریازج یتح بویمهنلو هنسح

 . زویشب كي ځد ندنراحت هجیکنز كنهسورپ هدهرص یقیدنلوا رب رحت رانامرف هراقاجوا روک ذم هرزوا
  فورعم هلبا راس و تور هدد سور هدقدنلوا مالعتسا ندنلح رک ذتلاب یشلوا هنادتسا هلا هسیک

 اشآ و هعنما تد یک یراحت دادنبو تلحو ماش ید رئآاو تولوا ترابع ندهنسک دنج رانالوا

 تاعذ یلاوما كند کا هدلاح یغیدلوا یسهلوقم هحمارم یرلتراح بویلوا فولأم هنسارشو عب

 . شورغ كب زو هلا لاح حوک كب ندنسابنغا هسورپ هلفاوا لیصلا عنتع قرهلوا ندنسهلوقم

 E ۰ ردششوا امنا یکجهلب هنلوا هنادتسا

 یرعد نانلوا لتق هلبسح رار كناطلس اا هرزوا یغبدنلوا ناي هدنرخاوا ثلاث دلج

 لیست یرلتامذ و تخورف یرلابشا و لاوما كنسهدو و نادغب ندا رارف هدیسور با ناکرزاب

 تخورف هتشب ندنغیدل وا لباق یلیصحم كنامد کا رود ول رادم یلیخ هیر هدلاح ییدنل وا

 لومأم قفو رب بواب هلوا لصاح هغآ یئرج كره هن رلتمذ كنوب كنوش ید یرالدب ایشا نانلوا
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 تورو یتاعد رنو قرەنلوا E ود یدل وا رده لام كنزي د هله ندنکیدم هل روک

 ۳ له لیست امر ا رس بویلقاب ر هسرا ی لک ره امنا ك د رلایسا نانلوا

Eeو  



 ضاغاو تواخرو لس ۲
 دم رھ لومام هد رلص وصح و و شلروب رادصا نواه اط 2 زد ران وا قحدن وا ماقهاو مادقا

 لساکت كن دنفا كدت وح هدا زاشاب دج لعاک نالوا نوامش تاکر "یرادزنفد یسمامهلروک هدف :

e ۱۲۹ جی 

 . نامه ردلکد یرلنوک تحار یدلیا .تسک یرلهحرد و تلم هلا نيع

 هسلا كنرمد ۰ ردشلوا باکر راد رفد هن یدنفا لہعاع#ا لس قرهنلوا لع هلا لج هتواخرو

 هب یلاع باب هرمزور نوید باصعا ندنفیدقیج یجد ینود ولتیلک یکی تیدلوا یکالماو لاوما هحل
 نداد و لارا لرو ےک بدن وا لومام طلا و یاو لک نیس

 هنسهراب كريم ا ج هلو جد ه سلوا لصاح ا كي ترد چوا

 1 . یداراکرد اا ا

 ادالوا یزیکا و هددسا شه وا رک ذن یتروص قفل وا هناعتسا ندراتسلوت و فاقوا قلهرارب

 شار جد هلا ی رج قحهلوا لصاح ندن راس تویلوا مّولعم یرلتادرا و هلغل وا ا

 ندق وا لیصحت ولهبج نده رغ تاعطاقع هن و شغلوا رظن فرض د ندنو ندنکج هما روک
 قجهلوا لصاح ندنو قحا بویمهنلو حالعو هراچر كحولب هک هلوصح ندلا رت هدردو هقشب

 هدلاح یقیدل واشلتا الیتسا تریحو زحم ییهلج ندنفح هل وا فرطرب یریم ٌهَشاضم جد هلا یش یٹزج

 مد اد نوا یسارشوک هس تب ترد وا ناب نه
 طخ دعطقر تویمهنلو هراچ هلمج ور اا اإ ندنکیداک همانداب رف هن وامه تاکر ندتفرط

 هدنصوصخ هقا مرکا رادرسو مظعا ربزو مب : کل وش ۰ ردشلرپ و باوج هبا نویامه
 دو رم نیش هتسلا 3 ی كي ترد جوا ندلاربت ۰ ردشلوا وامه م ولعم زکه قام

 لاح كرذن زخ نكل یعرونلوا غی رد هدنفوو مدنا رردنوک د ی لج رخ یدنک هللا لع دسل وا

 تاعفاو تادهعت ۰ رد تلا تولس یار ااو ہیک یرکف هاو ردیمولچم كزکبانج

 یدیارول وا رادم هرفس فراصم ندلاریت هک هسلجا یسول هبج هدندج هنس هل و لاح كنه ريم لاوما و

 یتجارخا كنولهبج مدلیا لاوس ندنف رطوبق ره رطاخ ود ردشل والصن یرایدل روب هزجو

 راثدزاب ب باوج ود رداد زع ولعم یعدلر و ندلظرط ودرا یریدل روم هب زج و راشعش دوس هدنروشم ات

 و یریدل روم كس ره زج E ا د وا تور ندفرط و هبرفس فراصم

 هدنلعرد رک رذرادم هسلا رده ره ید راجو یا روت را را ا نا

 هب یدشفا راد رفد رویلوا هح ه ريم لاوعا ردقو یش هدقن فراصم نوت هدفرطلوا كرکو

 نوکر ییزفد كنولهبح و ض ریدل روم كەد دج a ا هظحالم یجد كیانج و 2

 رجوا هتنج هتسج ځد هسیا زلوا هقآ ولتنلک مدا ردا مادقا دن زکهسردنوک هفرطو لوا

 لاک یح رو ا هدر تب او مظعلاّلا و ماتا ر وسد دم روک و رشب

 د زکسهزاب یتباوج و زکسهیلبایعسو هظحالم درس نوسلوا نوجا هللا هلبا دادما هب هیلع تل ود
 ۰ ردشلروب لاسرا هن وامه یودرا هلارادصا نوامش طخ هعطقرپ

 تویمهنل و هراح ر هئلح كن هلعسه و هدهدیدع سلاح نانل وادقع نوح “هدام هبلام هماضم لصاخا

 یرکی مشب نوا یرب ره تیا هلبا تربحو زح راهظا هدیاب و راضح ةفاک هدنرب كسلاح یتح



u E Fa DE و RA FE اد ۷ 

 سی ۱۳۰ جیح
 99 Fs ۳ وا س ۹ ِ 1۳ ۰ ۰۰. و ۳

 یشورخ كی شب رکی كنقولوا ۰ ىدا راشمر و رارق هرزوا كنا هناعا شورغ كی مث
 قحهلوا لصاح ندهناما هلتروصو هدهسا رراو هشوغ كم ردقو زوسکیا هلیاسح كتفوو

 ندکلم لخادو هنغلدل وا مولعم یعح هبم هل وا اود هند رد كن ربم قرهل وا ندنلسف نیا حب یش

 تلود لاحر ضعب هدنسهرباد كب اک هدام كاب نوجا هدام و یب۶ هنعلدملواأ نکع یادت دا

 ضارتتسا ندنراح كن رب ندای ور وا لود نال وا تس ود هدنراک دنا تروشم سلح دعع عام الاب

 یساطعا نگر هجر و رهاظ یراکح هسا نگر هلا هل رط ضرق قحا تونل وا رب ی وا

 یاثما یعاس و و كباو ریعس و هطاح ندن ال وصح هس ورح تكلا هلا لم تدمر هلغل وا رذعتم

 ا ندزمکلع اا رک ذتلایدل یرتروص قفل وا ادا یف رک ولالا سأر كرک هلیساطعا ایشا
 ناکعا ر هنضا رتتسا هكا ندلود ۰ یدمهنلو یالعرب هدهسدنل وا هرک اذ» هرک چاق یصوصخ یرادت

 هراحرپ لرهلن وش ود هدع) ید یساداو ذحا تروص و زل وا مدح العا ندنو هتل ود هسلارونل و

 .كرهلشد ردیلل وار ار اروش تایرا راسو الع مهلوا هلا هسیک رفن دنچ هلو یرارق كنو نکل «رونلو

 : یضارقتسا هقآ ندحراح هد دللع تل ود نکیا شلر و رارق هن دفع تروشم سلح رب نوا كنو

 یراق دالک أ نفعض ڭنەلعتل ود هدب ول وا فقا ورانعشد هنس دبلام دساصم هدلاحیییدل وا لاثشمالاب ق وبسم

 . ردقنره هیلعتلود ود رول واج وم نش وعص كنه ربخ ځاصم نالوا لومأم یلوصح هلتلوهس هدلاح
 e نانل واهرک اذم هتل لود ر هلو تول وا یجّرنلم كعا ےک ندرایغا هسا وا راجود ه هقناضم و تل

 قرهلاقرسرارف ی هلکعادار | یرابصع) ندراصح ار ردن رج و م وز هسا یراششا اداوم

 ههناهاشیابک اح ندیماقمقاق فرط یعیدلوا شارپ و ماتخ هسلح ءرزوا قم وا هعلاطم هطزوکرب هدعب
 هنرارز وا هروک هن ردف كسک ره یرلعظنت كطاصم راد هل ود و نیدروما هنسالاب لرے لت هدقدنل وا ضع

 یسافخا هقشب ا الرا یرلهفیظ و تلودو ند تحصم بوقاب هن راعفم ودنک یژکا نکيا مزال

 اعقاو نوسر و ین راقال قح بانج لرانل وا ببس هروما لیطعت هلا اشفا یراسلحم نالوا بجاو

 ه هلچ قلاب هنجالع لاحرهب هدلاح یغیدلوا رولوا ملزوک هسلوا نک دوقن كرادن ا
 هللا رو هداف قلناهشب هللا ذاعم هرکص ردراتق و یتحهلیجا كنفراصم رفس مات یدلک راہب ردبجاو

 ۳۱ را هشرا ا یورو یالع نيد كفراضم قافتالاب هننشع یلوسرو

 هدیشک نوبامه طخ ويد نیسهدا ضع هسیاردبا رارق هدهن نیسهیلیا هرکآ ذم دصخحم هلا زیاد یدنفا
 ۲۱ رک اار كندنقا لماک دخ نانلو مالسالا حش "الیدبت اشاپ نطصم ماقماق هلغلروي
 قوا هرک اذم اا رلتدا اضتقا راسو مارک رودص صوصخ و و نایمرد ییتروص یضارتتسا هجا

 جک هدک دلیا ناب کج هلک مزال قلت وط موتکم تاع تويعا زواڪ هح راخ نکلو یغفیدل وا مزال

 نکل مامهدا لیفکت هنکحهبعا زواحت هرخآ ندمارک رودص كسلح هلتردابم همالک یدنفا مالسالا

 ۰ ا نیا ات اد ندلودلرم قو قیرط كنکرادت دغا ندربکلملخاد
e 3 هب هدام و رروبع هراتخا هها رکلا عم هرزوآ لاي ( تاروظحا ج تارورضلا ) نکل ۰ E 

٠ 
 وبشا هرورضلا دنع زک هسیا ردنا لاوس ندنس رول وا بج وم یراششا های یراسم رح لر ودص

2 

 من

OY 

A okدک ا یو یو  
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 ۰ ندکنل رد هدنالردن كرو رب و رارق هبهداموب الک ولانپ هلکعد مردا زب ِ کک ضارقتسا -
 هلا هيلع تلود هد هلا رک ههرکاذم راداکو ا كنلف ےہ یسْلوا ضارقتسا 1

 نفرط هقشب ندنغیدل وا یشر ثدح بویغا تتبس یساطعاو ذخارپ ا كرلولابوروا -
 را رد هنالک یمن ول زد ااو دنا تنا هال وا تواقم ور

 اس ییسالعا ثالوصحم هلعل وا ه دن دن دیلعتم اب رک | یجاّرلا كنئالصاح هسورح كالامو هنغحهل وا ۷
aN 

a RADE AO: هنفیدلوا رهاظ یرلکج هشود هنسادوس ردغ هلا فیلکت هرات كنم ینسانفو تخورفو عب هراحت 

 ۰ یدیشطنا رادتا هدرا هما راک مزال ا كنلف نوجما نما لرو رب كنولکنلف یتیم

 یمهنس (۳۲۰۳) ندنغیدلوا كنت هسیا راتقو بولوا حاتم هو جد یرارف كن و نکل

 هدنراهب لوا كنهنسوب هدفدنل وا نایمرد یسهلئسم هیلام هنهدنروشم سلاح نانلوا دقع هدنرخال اعبر

 رویک راتقو یدمهلب ریو رارقرب یدلوا راساح ردافقوت ههقآ هسک كب شپ نوا هبرفس فراصم

 ناب یکج هلک مزد قلو هراجر ِِت لرهلشد یدلوا مولعم یعیدلوا كمد هكا كعد رتس

 کد ا هدد ست ا دو ےک اا آرا یصوصخ یورو ر كنهکس هلغغل وا

 باب سا ریضعب یتح بویمهب روک هنافرب ندنرب چب قرەنلوا رکذت راتروص وارد رخومو مدقم
 قرهنلوا برمض هکسو عطق ندساحت یلاثما كدوقن نالوا لوادتم هلغلوا نده رابتعا روما تالماعم

 هدحرفاراید و هرصم كلاغ هکس هلوقموب هدنکیدلیا دارا نسما وا فرص یکشهوکو نوتلآ هلینبع

 هلکلاب تلود دتسو داد هلکلک هنلوا بلج ندراتکلعو هسا یژکا كنهرفس مزاول بویلوا مار

 شفلوا عطق هکسرفاب جد هدراهاس یرایضعب و شفلوا ح رج روکذم ىأر ود رولوا لطعم

 هدکدلیا نایمرد ییسغل وا ضرف هرابرب یسیکیا دوخاب یجوا هلمجو یفجهلوا جار هلثح ندنک و دا

 ندنکو دا شمافلق لوبق دو ود روتقوط هتلود ناش هدلاحیمددلوا یز كب یتعفنم كتروص و

 هراچ هقشب ندقفلوا ےض یش زار هنجار كشموکو كنوتلا هلی ریبغت E هج ورب تيان
 ولتسلک دوجوم نکل رولبهلوا لصاح یش یلیخ هجرکا ندنروصو هدقدنل وا نایمرد یتیدملوا

 ههناګرض یرارزو ےس "یناوا نالوا هلضف كسکوه هلکلبثد نوسنلوا هکس برض هکق و نمدوقن

 قلوا ندهراب رزوتوا شورغ رشیتل ا ییاسقثم كنوتل آو ندهراب روا یمهرد كصلاخ ےسو بونلآ

 قرهنلوا عطف هکس شوشخم ندشموکو نوتلآ نانلوا تسدرد هلتروصوب بولیرپ و یرااہب هرزوا
 *یناوا هدرما لوا ندنکید]رب و رارق هرزوا قفل وا صیصخت هنفراصم رفس عتم نالوا لصاح ندنوب

 هلا هموقرم تاثیف جد رانانلوب هدنربلا كسکره هرکص ندقدنلوا غاسی یلامعتسا و لاعا كرز و ےس

 هرزوا قلوا یلشغ رادقمر سخر نامه هلتبس ههکس یکسا كرهلب ریدتا میلست هیهراع نا رض

 . ردشف وا دیق تادراو یلیخ ههنا رض ندنو هلیعطق ر قش ا

 لد لب ربعت كنهکبس دلا تبست نالوا هابشاو د تب تشموک و نوا یک
 لرهلکهزال قفل آ هشورخ جوا عبطلاب هلبا تالیکیا یکیو ایشا نانلآ هبهراب زو هللا هکس یکسا بویت ۰

 ندنلیبق اسیلخو مهو هروک ذم تادرا و ندنفج هیمهلوا لصاح تعفنمر ندنو هدنص وصخ عام گ ِ



aTگی تی دیر ی تور اب هی تی ۳ فست فک رد اتم تی تب  
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 و هاداسح شورغو هسک هیلع تلود هدنروضو طق. ۰ ردهابتشاق یتیدل وا , Eفتاظو :
 هقناض+ راج ود. یراشیعتو هراداو را كّشاظو باعصا ندنغیدلوا شعا لیفت نسج لرهفواع و

 یدنشک مزال قلا ۰» . 1

 هلسهعدق کس كقو لوا هدکدلتد رواوا خلا دوش هدرتقر شوق ریق رش ا
 نکیاردا شورغ یللا هدزغامز یراهرا زو یکسا كتقو لوا الثم ۰ ردراو قرف كنهددج هکس وبشا

 هکس رقاب ۰ رولیهدنا شوغ یللا هدزع رصع یثشورغ چ وا قحا كتف ول وا « 0 ندنرسغت و تره

 دشورغ ییا دت هدف و لوا هد ولیسک هکس رقاب هدنمرج رلکلیکیا وش الثم قریلقاب دنتیلام : دعاک هزنص

 قم راقيچ هیدقن عاوق نالوا یراج هدزغامز هللا برض هکشهدغاک تروصو یدناهنلوا كحدل رو

 : هدنشا تک کل هروک هم راستعا كند رخ یرهوا هدنماعع لی وح كتل ود ران و ندنغج هل وا هدنکح

 هرات ربلق یرب قجهنلوا زارحا كتروصوب یدارولوا كعد ضارتتسا ندتکلع لخاد قرەلوا چار -
 : ید هدنتتشوشفم كنهکس اما ردیصوصخ یسلوا هوالع 4 هنزخ نود حد لراهکس یرلکجهسک

 یرتیلام ردق هر ترد شقلا اب رقت كلراکلیکیا ددج نانلوا رکذ الثم بولوا یراح تیفکوب

 . ردقو نوا وبشا هدلاح تعیعح قرهلوا كعد یرابتعا كتهکس یهدن رز وا یسهراب ردقفو نوا بول وا

 عوقو هدنلودره یس روس هرووک هنتبلام هدب ونلوا عطق هکس رقاب اما ۰ ردکعد هنادتسا ندقلخ هراب
 ١ :تالماعم زکلاب 1 كتروص و طقف یدا لکد هدامرب رونقوط هتل ود ناش قرهلوا تیفیکرب شلو

 . یدارمر و هدنافرب قحولوا قلوشراق هنفراصم رفس بول وا لیست یسات

 2 تلود یالک و توی.هنلو هک تادراو ردق قحهلوا قاو هب هرس فراصم لصاما

 م هدنداعسرد هدلاح یدلکءدا هبلاطم یغلابع نالوا دوعوم ا حو سا نکیا ربهم هداب و

 . یدیشل تربح هالک و د هلتروصو ندنرکدلکهدبا الا هب غ تروص ررب ید هراس یارفس
 ۱ . ۰ رولوا مولعم ندهئآ لیصافت مک هت

 4 هدوهظ هدانثاو و تارک اذمو تالاکم نانلوا ها ارفس اد هحلصو برح هدنداعسرد ب

 هک تاعوقو ضعب نالک #

 دعو عاونا یتلود حوسا رکو یهیلع تلود رک یتللود هرتلکتا هلمجو یتبدنلوا نایب هدالاب

 یدیشلوا وریپ هولهرتلکنا هلیدعو رهناعا هنفرط جد ولایسورپ بودا قیوشت هکنج هلا دیعوو
 هدقدنلوا داشک هب راع باوا قرهلوا هدندق ارجا نم راهصوصخ ضارغا ید کوا هکوبلاح

 لئان ههلوعام تنواعم للارق حوسا هل رلوا یاشامت ندوشراق بوبا مابق هتنواعم_العف یسیرب

 بول وا بارطضاو تربح راچود ندنکیدلیا موج هنرزوا ځد ول هقراعاد ةتغب هقشب ندنعیدمهلوا

 ۶ هتجر یتسودرا هقراعناد یرابچلیا ایسورپ و هزلکنا مقم هدهقراعناد قباس لاونمرب هرکوب طقف
 9 ندنکیدهروک تنواعم رثا هدنسهقشب ندنلارق حوسا جد هيلع تلود ۰ یدا راشعا روبح

 لی هود



e ۱۳۲ 

 هلهح و یکدرب و روس هلا رو حوسا قرلوا الاب ود یسهب رح هد اش ندنکیدلیا درع ضصهع هد وله ۲

 جوسا هلا هيلع تلود هکوبلاح یداردا فسأت هج هتشب ځد ندنکیدمهرو ییدقآ هسک كی زکس

 ندنف رط ندنغیدش وا طبر هد زونه یسهدام قافلا تولوا شوو ۱ هلواتمر ز کلات هدنن قلود

 نکل یدیا زلوا یلاخ ندماراو فیلکت یسچلیا ح وسا معقم هدنداعسرد یی وا اضما كقافتا دنس

 لغ ڭنەللح 2 هنرخ هلا اکو بولک مزال ی دناطعا ك زکس هد صا لوا هلواقم هج ورب

 هربخ ات شیب اضما كفافتا دنس لردا تاق وا را ما هلا لعلو تسل ا تل ود ندنعیدل وا دعا سه

 ۰ یدیشلوا روبح
 هد دی رح تاکرح كشردهرف وب یفوتم یسیع هسیا مویلک قیردهرف نانلوب یلارق ایسورب تقولوا
 ناق ل ارهاق وی مک هنحادحا رد E E قت طاها ا
 هد ول. هللا ودنک یی رهدارا ما ل ههلاس کو تعا صیلص ندنلست هعب كندتسور

 رخآ ههنزرق هدن دقت یسهعساقم كناتسهل هرکص یییذوفن یفجهلوا شعازق هدنتح ناتسهل هلهج و وب
 هذه ةلاخا كنهیسوز هلیسادوس قلوا سّرسد هل هبسانم ٌهصحر ندناتسهل هدهباقمو قرهناص هلبا رلاهب

 ولهل ول هیسور هسا هدنسانلا رفس وبشا بودا مادقا هباحتا و هلازایمکح و ذوفن نالوا راکرد هدناتسهل

 وا هاا هاد راوس دز تم زو وا و هبلاطم كع دفع قافتار یفادنو یظفح هلی

 ردبا ذاا تصرف مامت یلارق ایسور یصوصخ یسافلوا تقفاوم ندنفرط یل ود هل هدکدلیا فیلکت

 لفکتو دعو ینباسا یتیوقت الحاد واج راح كنتموکح هل نوعا قلراص بالا ترد هنسودنکر ولهل

 یهیلع تلود هدهرص یکیدلیا بهت یببایسا كمروشود .هنغاحوق ودنک لاغغالاب یراولهل ہرا: هلرب

 ځور نسينا دصقمو ځد ییهیلع تلود هوقو كلب هناللوق یکیکیدتسیا هدب ولآ هنجووآ جد

 هب هيلع تل ود یسیچلبا ایسورپ ےقم هدنداعسررد ندنکیدلیا شیب رد یتسهعلاطم كمريدتا لاعا رزین

 هسلروا ااا تارا كنارمس صعب ودرع هود یا بووق هتهتروا یثم قلرادفرط

 هلا هڪ و كر ییایسور كنهن قو هدفعاص را هلتروص ڭكجەلب هدادل | ییسالکو هيلع تلود

 یک ینیدلوا هدنسادوس قمرا ندنررب یلود ییاوب قرهلوا برطضم ولایسورپ ندنسعا قافتا
 ۳م یالوط ندنرام "هدهاعم یتبدل وا سا دقع هلا ول هسئارف ات كنهن رزق جد ولهزاکنا

 سصح هبودنک هن یتراح ا نالوا رے هد دودک ددفاع د وا ىا

 یلود هسنارفو هدکشا یعس هنئادحا راببس كجهدا قیرفت ندنتلود هسنارف یبهنرتق نوجما كتب هدا
 تازاشما یعیدل وا لئان یعدق هدهسورح ثالاعهلا هظفاحم یتابسانم نالوا هلبا هبلع تلود مه دنیا

 كمامروتک للخ واج *و دهاعم یتیدل وا شا روع هلا هن رق ًاددع هد دو كايا دباق و ندللح یوا

 و هد ونلو N هب هلاصم ید یی ود ایاپساو ه دن لبق حالصا یس كنهب راع لود نوڪا

 هيلع تل ود یالکو هلبسمل وا | کج دنف رط یدک ا یدل تلود "یر ره قرهل وا ۱ هدنرکف قعازف

 ۰ یدا راشمریساش ینیراکجهدیک فر ط4 5

 ندنعیدل وا ییسط ما قعارف سوفت تم دل راتل ود 9 حاصم هسا | تل ود نالوا طرس وتم



 کک EF ھو

 اا قلا تلاقکر هدنلبام بویقسا قمرږدنازق هبا وروا e اوهداب یو هیلع تلود

 یدوہع فا ولهیسور نکیشغملوا ےظات هلیطسوت كنول هسنارف درج یسهمانهنت قاوق یلهننآ ارز
 دوهع ځد ول هچم ادانتسا 4 هبسورو ندنکیدعا تعناع ولهشارف هدنکیدلیا البتسا یعرق كرهبنکح

 ید هلع تلود ندنکیدلک هدا عیدصت یهیلع تلود هلا هدرا فیلاکت رهن هدنحراخ تكاط ورشو

 تلود یالکو هدلالخو كلذیلع ءان ۰ یدیاتسیا لفکتلاعم طسوت بوین. لوبق درج طسوت هرکوب "
 رادتا هتالیصفت یتآ هحور ندنربقدنلو لوغشم هلتالاکمارقس هدا ز ندننارک اذم هی رح روما هیلع

 ۰ رونلوا
 هلا مرکآ رادرس یسیچلیا هسنارف ےقم هدنداعسرد ردا طسوت ضرع ولهسنارف ادا ه هلاصم

 (۲۰۳) : هکهب وش ۰ ردشلنا تردابم هصوصخو د ولایابسا ًابقاعتم بودلا هباکم نوجا كلوب
 هدرربرقت هعطق یکیا ینیدلوا شعریو یسچلیا اینابسا هدنجوا نواو هدنسیکیا نوا كنرفص یسهنس

 فرص نول وصح كنهماع شیاسا هلیبسح یتلهاوخریخ هناسنا عو یدوصتم كنلارق ایاپسا

 فرط یی "الماک هتشب ندنتلود اینایسا هده راح وبشاو هلیسلوا ترابع ندکعا هلیج "یعاسم

 بولیهدیا بیغرت هحص هنایلاباال هدایز ندهلج ییهراحم لود هلیسالوا تلودرب یلاخ ندضاضا و
 كپلاراشم لارق ییراتمه یجد هراس لود هدنصوصخ حالصا كنهماعو یشیاسآ كناب وروا هعفدوب

 یان داقعا ید كنهيلع تلود هدنتحو یغیدلوا یلاخ ندمارباو حاملا نوتا یرظنا مض هنت

 هب هلاکم هلا یسچلیا نوجا ناب یتسیهاوخریخ تب هسیارولوا یضار هنسمریک ههراو هسيا راو

 2 ا ا یک رک نوا یر هام ییق ادل وا شغف اتدتسا تصخر
 هلکم هلرب تردابم همالک موقرم یچلیا هدقدنلوا رادتا هبهلاکع لردا تاقالم یسچلیا ایناپسا هلا

  تولس یهتس تنطلس هدارا و هکعا هدافآ رلهدام ضعب ه هیلع تلود ًاهافش یبس كيعيدل وا هدنبلط

 9 11 2 انا ها هد ا لزا نایمرد هذه لالا ءرکص ندک دید ردیسهدام و ا
 _ هبراحموبلا ندنفیدلوا یلاطمصخا| یشیاسآ كن هماعدرشبویلوا یط غرب نخ و یلخدم ولردرب چيه

 هصوصخ و یرلیچلا ایناپسا نانلو هدندرن یرلتلود هقرایادو جوساو وقسمو هچ نانلوپ هرزوا
 ییراتم هدابو جد یرلتلود ایسوربو هسنارفو هرلکنا ندرلتل ود نایلوا براحت .ردراشلوا رومآم

 E یرلیچیا اناا نانلو هدندزت هروک ذم لود هاناو هدافا ص وصخ یرظنا ےض هنت كنلارق ایایسا

 ٠ هتطشوتوردمراو یداقعاهنلارق اینایسا كنهیلعتلود هلا هدافا یرلهداموب هت E نب رايدنلق نییعت

 هبهکرات هداتشیسوم مرومآم هکتیار رحت هل رک تن هاو روا و
 اصوصخ و هدنرتح نیزرابم لود هلج قفل وا هطاصم نیتمو ےکح ر هد هکر اتممایا ,هدعب بولیر و رارق

 ِ یسل وا بلاغ هب ول هچم هعبقخ ایت كن هیلعتل ود هعفوب هیلروپ هابتشا e ضح هدنعح هيلع تل ود

 ید هددت | هنسولو ةد ىلا رجلا ا جد برح نکل تولوا ندنانسحم هباغلا ةياغ

 Ey TT و هابتشا هدنغجهلوا فلتلام و سوفن ردقوب نوسل وا موزح یسهبلغ كنەيلعتلود

 3 هی رضاح رابلل یفیدلوا عفانو ولریخ كقیا ح7 ر هکنج یمص ید تلود نالوا بلاغ هار
 یک ےک

 ا حیا ی Sg, E E ۰ ویو ۳ رج
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 هح ا ا ۵ زکد ا ات 3 وقسم م لده یدعش ۰ ردیلماقا تو ققو ¿ن نکیا هدلا تببلاقرت 2

 .a ولج وسا نکل یدلیا توت ا ۵ براح هلا هیس ور كن ولح وسا ه ده رهاظ تروص شم ً

 i هکنج یی ولج وسا قر هل وا تمدخ ه هلع تل ود هدنرایدا و ردبم ولعم كنهبلع تل ود یعیدل واشعا بع ر

 هلا وعسم كن ولح وسا هلرب تردابم همالک هن و تفادص راهظا هلا اعا یغیدل وا ا تبع ر ولاا يسا

 رظنلا ا 0 ندنراقدل وا شعا ج تویم روک باخ یراتل ود ايس ورب و هزاکناو هسلارف یر

 یرارم فر ط ضصعب یکیدلپ ۱ را دن و داسقا هلساطعا هف ولع هدنن ورد حوسا و ور ده رفا و تدم كل وقسم

 هو هل یقت قل وا لالتخا ثعاب هدحنوسا تیفک و بول وا ن ادرک ور ندنلا رق ح وسا هعفدو

 راتح یرا هنیفس وقسم هزکد ی i دم هد روص و تورا و هنسهح رد قل وا سو نر 7

 هداقا هناتس ود ی وا ED یتح هلوا ج ود ا لئا وع هدر هح رد a 4 هبلع ِ تلود وسلا

 دارا دنلا رف اناا یرلتل ود اي سورو ہهزلکنا یسارب و رارف دس دطاصم ی بود مردبا

 هلا ناب ینکیدلیا دع و ود مزدا یس هن را هطاصم كتل ود یکاو ید یلود ا ایسا و ی د راک دلیا

 شارب كنولحوساو یی رد روص قلو رارف یسهطحاصم مه و قوا وام ندتم واقم ےھ ولج وسا اب ن ی

 ردنا راعشا کج هیمهدنا ج ندح ورخ هزکد ق نر دقتلاالک ىلع یتساع ودوتسم و ی کج هم هروک

 هرزوا یا رم كنلارو انا سا عل هدا و خد كن رتل ود ایسورپ و دساارف و هزیلکنا دعشا ندنو

 تیعرت هب هب راع ی هيلع تل ود هکیدلاق E ی ماعصلا هدحرلصا نئ یرلعص> هلا هيلع تل ود

 اد ید یعلدلوا نوح#ارجا یردصاقمیدنک قحا یرابسعرت تونل وا یلاح ندضا غا راثل ود ندا

 رد هاب رحایرتاکد یا هظحالم ییسهدناف كن هبلعتل ود و رد رهاظ ندنرلکح هيم هدا وندن رک دعا هن اما هل وکر

 تروصو هلغل وا یراریگف رط ۳ جد ل هيلع تل ود هلس رلهسل وا تحهدیا هن اعا ضرفلااو

 ردراکشا مما هسا رول وا رظن ا لاوحا كتاب وروا یکحهدا حاتا ی هیموع دی راخ رد ۰

 كن هبلعتل ود و هنعیدل وا هدا لیصح یشداسآ او دما درج بول وا یط غ قحر كل ود اینایسا اما ۱

 ربغآ رب هل و هنک و دا اج دد لاک هلاصحصسا Ê قح هوا بج وم ی و ش ورق داد زا

 قدال ه هیلعتلود ناش 8 لواو ههکراتمر هداتش ملا ههو ردیفاک لیلد یا لمح یتصم

 كن هبلع تلود بويعا رخأت تسک هب رخ توت ضخ ندن الب وطتو قدیل وا قفوم هب هحاصم

 ترخافو تاهابم باسنک | هلتروصوبو قفلو هدنمدخ قحهلوا بحوم یتنظ نسح هل ود اناپسا

 0 هدابز ندیکل وا هکلب مدعد نوسلیا د فک ندهب رفس تاکرادت هیلعتلود هلباهلیس ووډ هسخ و ردکلا

 یو بوروس لج دو دص ندارم كنلإ رف اا ۱ يلع تلود رد وا یچس هلاک | كه رفس تا

 ناسا كرها رامتعا مع احا هربمآ داف لاوقا نالوا لق یدارا ندنفرط رتل ود نایم هکح

 یسلوا ماتح نسح نرف تكشدا و و هدنروص یکیدلبا 2 "71 ad ا یدطاصم نالوا بج وم ىع

 هسلارولدر وب هدا را اظن ردن رتی صد حاز كلا فوڪ ینبلاطم ید ES هکیدلاق کک کد

 یدنفا نسر كحرب و ماتخ هنمالک ب وہاب وس راز وس قوح كیزارد و رود هدنرلددا ورق 4 رول وا ی

 كنسهلثسا بولوا نوجا عاقسا یتتادافا لزقسود كى یهلیا قحا مدورو هسلع وب ار رادتا ال
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 f ۱۳ ی 0

 هلهح وڏ مردیا هدافا هزع رایدنفا من یاسبلو أ یتادارا وبا ند نعد وا متيرومأم هناس سە وجا

eهدافا دا وه ضعب قرەلوا مزوس یدنک طوف رونل وا راعشا هرس ود ك ا دن مهسیارونلق  : 

 شما برح نالعا ًاروبح هبولوقسمو یتکیدلکهدبا حح رت هکنجی رلص اد ا ود لر هبدعهدنا

 كن دصاعم و قلا N هبلعتل |! ود و ودا ش نکا ا ورد ج قح ربعل دسلا ول هڪگ و یغیدل وا

 ییطسوت كتل ود ریتعم رب یک قتل ود اس اسا هلبا کج ها تاتتحا ندوطاصم بج وم یلوصح

 ندنرفرط هل رلنآ ۰ردیللوا ندنفرط كرانآ هدرمالوا تبغرو ليم هدطاصم نکل زعادر هیلعتلود

 ید مور "یی ایا هدک دید ردلحم هنناشاربز ردلک دراح لسم ولردرب .ندنفرط هیلعتل ودهگ.دغل و تلط

 ندنراتعرو شهاوخراهظا ك رن ج د مدا رم ردهدنل و كب باوج زککیدلیا داراو هل رب تردابم دمالک

 مردا تنایص هلهوح و نت ناش كن هبلعتل ود مدعد مه وردلکد كمد نوسلبا لوبق هلع تل ود مدقم

 هود هدول رار هنطسو و ردبم را و فا دامكا هل ود اناسا كن هبلع تل ود مدار قحا

 دل وقسم را ول هڪ هدرا هسا قفتم هل رار رپ رده ره یراتل ود وقسم 9 دیگ هداتنا و هرکصهدکد ید ردعم زاب

 ۳ را فاش لاو هکیوس وا هولعم هدروش نکل یکجا اطا یسعا,ترهشو تع بک

 بود هل هنل وا لاصحسا ییابسا قمرا ندنررب هتفر هتفر هکلب هطاصلا 2 دعب ردلاحس هدراعتوم و

 هنلع الشف هسا روک مزال قلزاب هب عا ا بناح مهقاب یدنفا سار هد درا و ماتخ هنمالک

 مقئالوا رکاو ردنا رورم نوک نوا شب كد هب هک بودیک دغاک ردراشعا برقت لد هب یدعش
 شد تود سلا رارروب نامرف ییساطعا باوج ل ردیعا قیلعت کک تودیک ه ودرا زع رب دنفا

 ندنلس كناقرلم وب ا 3 رارف 9 هدم وق ر سلع e ات ول ا تالاکم وبسا

 شش اوا هدنسلط تا42 ضعب و تورا ندنفرط قلود ا ام دقم هرلع تل ود بوک" هرات دیا لاوس

 یصشب یمرکب كرفص نکیشغهلوا هلواقم هرزوا كنید یدبا نوسهرک اذم كن آ هنامرح هنن هلغلوا

 تداف ه رس تولک هب یدنفا شاز نوطن وف رابتحا یاجرت شا ی رافس دساا رد رو ۴ یر رازاب

 a رکا عاقسا یصوصخ مکجهدبا نایو لاؤس یزکرطاخیفخد كب یچلیا ردراو مهدافارب نخ

 u ییهیلع تلود یلارق ایناپسا اب وک یدلوا عیاش ثداوحرب هدنلغوا كب هرکص ند وکتاقالم : هلیسیچلبا ماسال ِ راسفتسالایدل نکو داهل یسهدافا یدنفا سر هلکعد ردنا اجر

 تراک لع تلود ولردرب یطسوت كنايناپسا نکل 2 | ود شەر و رارف هکعا عورش هنماظ)

 یتدلوا ھه هنکلام كن زرابم لود یعهدا توعد هدام: یکلم كنا ارز نهار ها

 یرثل ود هسلارف و هرملکنا هژتسانم یزافو هیس دهسل وا هسا وا یطسوت كل ود ایایسا ۰ ردم ولعم

 وردود یکجهدا بیغرت هبطاصم هدنروصوب ۰ نمهلوا هراتلود دیعب راس رول هلوا هننایم
 / : 3 دعا ی یکیدلبا تر هژمببس ییدع) كنابامسا هساک مزال یتفلاح و تعلام هدناص وصح ضعب

 E سجا هسنارف ردرهاظ یتیدلوا لرد هدافرب ندنطسوت هلتهج و و عج هم هل وا سّرسد
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e~می ۱۳۷  

 هندور و ییاوح موبلا هلغل وا شعا رب رک هل ود نص وصخ طس و ویا هرزوا ین و توعص

 ید ییاوج هلغلوا شا ریرحت هن راترضح مظعا ردص یبهروک ذم “دام رظن عطف ندنعید) وا رظتنم

 هلبا درب یا هلع تلود نکی ا ید باا دنسهدام طسوت یلود دسارف ۰ یدشعا دراو
 یاصوصخ یکجهدبا ترشایم هژیبسح یدع) كنتکلع هسا ریا باا و e ییطسوت كانل ود ایایسا ِ

 قحا ردتل ودر ریتعم و مدق هحرک | یا ود ااا ۰ ردرهاظ هلا هظحالم یدا یکح هیمهدیآ ماعا

 ید یتطسوت كنتلود هسنارف هيلع تلود رکا هلفلوا عنام هکمروک یرثیا هلب وب ییدعب كنکلام

 یتعبط نولت كنسچلما اناسا هسیارروم هدارا سرو ماظن ها کازشا هل ود ایایسا تویغادر

 "یچلیا هلغلوا مولعم ندتجز یکیدر و ههیلع تلود هدنداقعنا یرهلاصم ودنک مدقا ندنوب

 اینایساو هسنارف هجربدقتوب ۰ نمهلوا یتاکما تاک اّتشا_هدنمصم مظعو میسجرب هلبوب لیا موسم

 وارو کلی یسلع تروص" سا ا روط مرا یا ساز تر

 هدنناب رارقا هلا راکنا هموقرم ناجرت یدنفا سر ندید هرطاخ یبهظحالم ردشچا هتسیچلیا

 ضمبو توراب هناتسود زماقالم هلسهلما ایاپسا هدران : هه بوش بولوا روب هکمربو باوجرپ
 همالک قرەلوا تبڪص یسیچلبا اسا د دیش را هرک اذم ید رباد هنسهرک اذم یس هبلاطم هب رقس تامه

 تمدخ ه هيلع تلود هلهجو ره هلغلوا لاکر یصولخ ههیلع تلود كنلارق انایسا بودا رادتا
 هتسهدارا دماع تحاوسا لاصحسا یی ررابم لود راس هلا هلع تلود یک ۰ ردهدنس وز را هلآ

 رک دن را قم هدنن زرابم لود یتفیدل وا رکشهاوخ هطسوت هرزوا كّعا بیغرت ههطاصم نم

 یلاعت هللااشنا یدلیا ربطست جدهراتل ود نالوا یلاخ نده راع یی را تمشفرص هجریارب هدیاب وو
 قوچ كب هلارلزوس زاردو رود ود رولوا قفوم هتمدخر بج وتسم یربخو هداف ه هيلع تل ود

 كنود ایایسا قرهلوا تبع هن بودا عاقسا یر مالڪ جد یدلیا راهظا صولخ

 یورک ردطد نالا رولوا هک هلوصح "باضوح مک شرق ات ار

 یتسیچما ایناپسا ابلاغ یدیشلریو باوجرب هلیوش كرهلنبد هیلیا بیصن یتسول یخ هبهلج قح بانج
 هسنارف هسلوا یسهدارارب هلی وا هدلاح یکیدعش كنديلع تلود شبا هعاشا قرهلوا رف یرتبصو

 یدیا رونلوا یسرک اذم جد هلبا زتسود كب یچلبا هرکرب هج ساضنقا یتبشو توفص نالوا هنتلود
 هسلا دا ر ودص یراذامرف و صا هل وک هن هقاب مرد ضع هزع رایدنفا من یایل وا یهدافاوب یدعش

  Eردشف وا هداعا موقرم ناجرت بود رونلّوا هربا ۰
 هلا قلوشلو بیع ر هرز وا كعا ما ود ۵ لس هب راح هس هر ین ولج وسا هيلع تل ود هسدا هدلالخ و

 هسک كب رس نارا یواطم ندهبلع تلود هلواقم بج ومر ڭنولج وسا : هک هل وش بول وا لوغشم

 نال وا هفرط یکیا كن هیلع تلود هذه لا ا یدنفا سر بونل وا هبلاطم ییردب ندنفرط تست 3

 ا تاودنا وا هد وسآ یا نالوا یولطم یلارق جوسا ردمولعم یک كنتافراصم هل رقت ت 1

 هو هدگاوش یدارونل وا ادای ردن هرکص بور و كس جد هلع تلود هسلبا ضارقتسا اک "

 هلل وا قلقشب راق هدنربتل ود اب وروا هدلاح یکدم هکدرو باوج ود یمزلوا هسار و ا ۱

5 
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 نانفرط لع تلود e E رک یلاصعسآ ند رلتل ود رخآ ردهدکعاا ظفح نس ەچ 1 سک ره

 هلرالوا هرزوا بیغرت هب هلاصع یتلارق جوسا هراس لود هدنروص یفیدلروی اطعا هعوقرم غلاب"

 قوج ههلع تلود هتسكحهلک هسلوا دن دهرا هدیولوا هناصع رکاو رولکهزال یسهلاصم

 لاوس یصوصح هقا قلازا قلارا و لا نا ندنفرط یسچلیا حوسا ود یدا ظوحم قلوا یسهذاف

 > اار قیوشت هرح ییولجوسا هلبسح یسهشاضع كند زخ هکوبلاح و ندنکیدلک هنلوا

 یسلربو سی باوج هبولجوسا بویمهنلو هراچرب هنساطعا كموقع غلبم نالوا یهللع فوقوم

 . ناکرا هدابوب هليسملوا هدقغلوا تقو رارما كرهلشد هلو هاکو هلوش هاک ندنفیدغل وا زب و ځد

 . لص ید یراتلود هسنارف و اباسا ررحت هج ورب کیا تارطضاو تربح راحود هيتس تظلم

 5 .هنسهبعاد تا هلاماو بالج 3:5 یدنک ًایصحع ین هیلع تل و یر ره هرزوا قل وا ی دوم

 ا ندعا رک ذتو رکفت ر 3 و یتفحهل وا تسانم كعا مع هق رط 4 تل ود یالکو ۵در راک سود

 یتسلر و دنسرب وجه یلثم هدهیلود تالماعمو قوب یسهلاتم هنسودنک نددیلع تلود فرط
 .٠ ردراشلاق رب نوت نوت هلع تلود یالک و هلکعا فیلکت هنامربم

  هدنررقت دعطق رب یکیدلیا اطعا د یلاع باب ا اي سور هال رک دل رفص : و

E 

 ۴ e وک شن .دن را هعج نالوا یس كل والاعیر کت دن گتلبا ادا تاقالم هلن را یدنفا ا

 ملاكم سلخ دعع عاقح الاب هلآ یوم لا هلا یدنفا سر هدنعات وق تدرق هنس وق ےب داش

 هدا وب لردا ثح ندنفلهاوخریخ و توفص کاخ بس ولو كنلا رو ادتا مود ره ا تر

 داوم قحەلوا E یف تداغب هب هيلع تل ود رلص وصح غیدل وا و ندنفرط ا دن دا ربا

  كنهيلع تلود هلو و یرلعا دراوت ه هبلعرد ندنوام یودرا كندنفا رز ندنشدل وا ندعسج

 هرزوا قلوا نده ربخ تامالع یسل وا ردقم یرلغ و دا ران [ هدنسه رک اذم اتم a تج هل وا ظ وظح

 . ردشل وا بج وم یھی وح هالا دباغ یسعا یداصت هلو دغ ۰ ردندربش قحهنلوا لافت

 و تحدا راهظا یتعغحهلوا ا ه دیلع تل ود ییفانمو راعش | ا ك راهدام یکحەدا دار 1 هدننیم ز

 لود ايسورپ هلا هليس وو قحا رب نغیدل واهن رلص وصخ یکج هدا دا ربا هجرک د یدنفا سلب ز

 7 ضع هدنراددا و قدل وا ظ وطح ته ندنآقالم هلا سدا قداصر هلو هاوخ رخ رب یک ۲

 دری تقد و ندههظع روما را E مکچهدا هداقا م وق رم * یلدا دال دفع ۶ | هباقح ا تا

 اه 5| لصاو توراتح رادغاکر دق قرو قدس i اتم هرابعلاینرف 0 1 رەد ردندنالاح < 4

 e بوالشاب هزوس هلیسهمدقم ردراو مرازوس وللو تیاکش زارب لوا ندرلهدام میل وا دز رومآم
 5 4 هلع تل ود فرط ور دن دع رب ندنهدل وا راکرد او تو هد_زعح هلع تل ود كتل ود 1 2

 دلع تلود هداراو هدافا رلهدام نالکمزال جد اک هدنسهلباقم رابخا مکیدر و هنامرح و هناهاوخ رخ

 ندنکیدعا حونس یشرب یه راد هداقعا نسح هدلباتموب نکیا ردا باجا قلرویپ ناب یغیدلواهن

  هنوکرب ده یدعش ندن را وطا و يول نالوا عقاو دام رع و هباها وخ ربخ هلو كن ولام ورا هعشب

 99 ا ی هحرکا یدغل وا راهظا جد تان ونع



 مولعم هس راثل ود اورواو ڭكجەدا ر وظ قرەلوا ولربح هب هلع تا ود ن زادعد ەنغيدملواو شالوا

 4 مد ومشم هلماعم دن ام رح جد ند دلع تل ود فرط د ندنو یلاعتهنع ردلبلد یتاکر حو عاضوا قحل وا

 هب داع تل ود فرط والم را یکیدید دن ام رخ ا تواب وس ز وس رفاو هدنرابدا و رول وا

 یجلیا هدسلح و متیرومآم یدنفا کوب هلسا وا ترانع ندکمر اعدام صعد

 NS نکل ۰ رد رابع ندراعشا و ناب هزع ریدنفا من یاس وا ها عاتسا ی راهداقا لزقس وذ ك

 بول وا لوغشم هلا ب رح هدلاح یکیدهن هيلع تلود مهر و باوج هندارپ او تلکب یچلیاقرهلوا مزوس

 یدل ثلکد یجلبا كسلا ترح روما دز وا هداقا و یک اإ دام رح هکر دقو یشار ر دعشل لجو یخ ٍ

 ندنداوحو را نالي زر دز دنام رع نان 9 رط یلود اس ورب رک ۰ ردن ده رهاظ لاعفا ییدروک و 1

 یاناصم و یک دارا یس هلماعم كاتس ود هل جووت كن ول ایسورب و ظ و طح هلا هوجو كن هبلع تلا

 دردرمحس کش مدا رع ردنا ا دعالک یسجلیا ایسورپ هدک دید ردوو هش هدنغیدل وا تجوم

 درم هبدیلع تلود كنتلود ایسورپ ید مکلکطا داربا نیشیب هجورپ ینوبو ردهدافارب ناه ردلکد 7
Êقردنل وا نام و حاضلا یش ره فاکت لب هدشلب تل ود یا ندنشدل وا یوفص و صولخ  

 TEE لوا تج ود یبناو داععا هدلاح ره و قمالاق تالار تحهدا ك را دش و :

 ل ود ندد السا ك ولم یتمدخ و دناحا ییدلیا ك هلع تل ود هد رع» وعو كىل ۳ رو ۰ ردیذیم ۱

 هلمح و a جلقر تار اوو كر هيلع ا )ود ید ارواب هدیا قا هد لوا ٠ ر قفتم قداص تان

 اح فتو لی هلکع | قوس در ارق ایس ورب هند ودح ےگ ال وا | مع هدبآ دادعت یدل وا ىس ەناما

 هلعل وا فورصحم هر هدام وب یو فرصا یشات ندعل وا روبع ددل عل رکسع وشتیاک هن راد ودح اعمل اب

 هلا تلح قیر ود N ییارف اشور ابا ۰ یدلات یوف فصن هنرزوا هلع تلود

ِ 
 اع

 خور یو و ۰ ردیسمالر و تن هناما لدل وا جاتح ندواهزاکدا هد هاب رک تاک رادت كن ول وقس» جد

 كنو یادم دقیح هزکد 1 كنس ول یساع ود وقس وا کا دعع قافتا یظفح و ی رعل

 ۳تا یا ود ایسورپ ندلا ست هاا راو ا رده ره هدنکلاع دز تار ۰ .ردشل ود امس ورب ندا

 ارح نر دن ورد دز دلبر سع وقسم ندنهدلاق را هل صد هدهل تودنآ لس تكلم وډنکو

 .N امس ور ول وه سم اعلار ۰ ید)اق زج 2 o ه ريح د ه2 یە دنشاب فوعام ور

 هن راتاتل وسو دع وند وا هل ساطع دعاک هن رب ها هلسح و یتبدل وا ی را هداب وروا لود وربن دن وا

 هلا دخاک هول وقسم یلارف رد ایس ورب هداتناو ۰ ید ردنا ارشا یهراس مزاول و هسلا نالوا مزال

 ندنراعس و جد 3 و دا نیش ب ول وا روح هازیشا هل .ساطعا دف | نت یو دنا 9 تخ ورف اشا

 نالوا ا رف اس ورب E یدل و ۱ تب رطشم هدا ز تویمهلآ ابا ندنغدل وا جراخ 1

 ود یدانا هم رز وا هملعتل ود و بیع را علف رط یف ید روهج كىدنو هاتطاس و یسچلیا

 را رها هتار وا ید راھ. ندا وق ین هر ع ورش ناي N لصا هرکس دک دی NS لحد

 كا روع یسلح لوا و ده اا ردراو تروّشم سلح ر رونلوا ریبعت هاب ر هده دل ردنا رظن 0

 تماشا وم ارد هدنب ا
N 81  

 هدنیعج وب ردرضم تباغ ههراس لود رکو هب هيلع تلود كرک هيا رابش

E: 



 یک ۱۵۰

 دیلعتلود هللا غالبا هکی زو یییرکسع ولهلو ینیدقع قافتا یعفادتو یزواح هلبا ودنک ولوقسم

 با EE بورو دقآ ه ولهل نوجا ارجا نص غو و روهدیا فیلکت سموا هنملع

 ولدبترو یلارقهل الاحو زا غیرد یشرب چی ندولهل نوجا وصح كنمارموب و ردهدکعا عامطا جد

 یتیدلوا شعا بلج هسیا هلهجو یرلنو یسهجراچ وتسمو رلیدلبا ليم هبولوتسم یژک | كرارایوب
 یراتبتسب رس یاضتتم ینللارق هل هکرولوا رهاظ ندنو یلیات هولوتسم كنلارق هل تح بولوا مولعم

 ازحا یتمارم ولوقسم نکا راد یکدلک هلوا با یرارابتخاو باا لروهج معدق زا هرزوا
 هلدعو كا لاقتا اثرا قللارق هندافحاو دالواوكمر دتا طبض ًادیأت هموقمیغللارف هل هلیس هدارا

 یسهداراوب بودبا راعشاو ضرع هموقرم لارق یتفیدلوا هدنس هدارا اغلا ینیراتیتسبرس كن روهجهل

 ندولهلو ۰ ردقو هېش هدنغیدل وا لام هب ولوتسم ندنکیدلک قفاوم هنلومأم مات كموقرم لارف

 هنس هیعاد تکلع عیسوت جد یرانآ هدهسیا رازقسیا ردقنره یتسلوا هلو رانلوا فقاو هتیفکوب

 هبهیلعتل ودیراتیعجوب كنولهل هدنروصوپ ردلکد یلاخ ندییغرتو صیرح هدیابوب بوروشود هع و
 ینحهلوا بحوم یتسلوا هدایزاهد هسیایکیا ینعشد كن دیلع تلود ن الاو یتیدل وا رضم هدراهجردهن

 هنملع هلعتلود ځد ولهل هدولوا ریذیلوصح یسهدام یرقافنا كنولهل هلا ولوتسو ردرهاظ -

 راوشد لصن یسهظفاحم كعاق و عالق یهدنفرط هتوا كتهنوط هدنروص یغیدلوا روبح هتکرعت ۰

 هتشب ندولایسورپ هدنراشلود اب وروا قجهزو یریبدتوب و رد مد ینج هلوا
 كا ر نالوا رضم هلو 4هیلع تلود هلا طورش ناببلا ینا یلارق ایسورپ ۰ ردقو تلودرپ "

 ایسورپ هعفد و هنسجلیا .ایسورپ ےتم هدنرېش واشراو نالوا E : ردهدامآ و سطاح هنعفد

 هن وامه همان دهع نا نر )ود هدناعلعت نالب ردنوک ندنفرط یلارق

 راوازسو قيال قفلوا یدصت هتکرح دهع فالخو ثبثت هارجا یهداراو نکيا هدقفلوا تیاعر

 هلت سد برض یتلود ایسورب هدلاح ینيدغلوا مادقا هنعنم كنو هلیجرد تاربعت راد هنغیدمل وا

 هندودحهل هدنبیقع یغیدنلق رومأم هرزوا كلا هدافا ًاسر هب ولېل موقرم "یچلیا یتکجهدیا عفد

 یدعش ۰ یدنلق ریبست و نییعت رکسع رفنكيب یهرکی ندنفرط یلارق ایسورپ نوچعفد كنوب هرالحم بی رق
 4 ولپلو هولوئسم یلاسرا رکسع هندودحهلو یلاصبا رخو هولمل ۰ ردهدندودح هل رکسعلوا

 كتل ودرب نالوا قفتم كندبلع تلود قحنا یکرحو تكنتلود ایسورپ ۰ ردببک هب راح نالعا

 نانلوا رکذو ۰ ردفوب قافتا كنهیلع تلود هللا ایسورپ اذهمم ۰ ردشناماو تمدخرب یکجهایهدا

 یض غ نانلوآ ناب كنیلوقسم قحا ۰ ردلکد مولعم ځد یتجهلواهن یتارکاذم رارق كنهلج هدنعچ

 ارجا یتضرغ بودا رارصا ولوقس هدابوب و ۰ ردندنالاح نالوا یعولعم كنايسورپ انس و ًامزج

 نالوا برج یکجهشود هنسهیعاد بالحتساو تاکساو اضرا هلبا عامطا یتتلود ایسورپ نوچا

 تعفنم هجن هدنعفدو ترضم ه هیلع تلود هسیارولک هلوصح صوصخو ۰ ردلدتسم ندل رلتعدبط

 ۱ ضامعا هدنص وصخ یرلقافتا كنولبل هلا ولوتسم نعل هدهدامو یتلود ایسورپ ر ۲۱ ۰ ردراو

 ا تار كندیلع ید هی رروط او لکم كب هسیارولک مزال تتار هلاح یلع و
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 تک هل وک هن هی ارحا دوخاب و 7 یصوصخو كنولایسور هدنروص و ۰ رول وا بجوم

 فقوت هحاصدا او هلې “دام یکیا ارز ۰ ردط ونم هنسهدا را كن هحلع تلود یکحمدا

 هکردو یر 5 یکیا لوا ۰ ردندن رالاح ةفیظ و كعا هظحالم نصمم هلن هل راتل ود و ردا

 مهو دب دیاع تل ود مه ات هلا وال ول وقسم هم یچس دا او هنعفد كنون قلود ايس ورب رکا

 را نەدا تم وصح رامظا یدعش هتل ود اس ور یرورمط بواب قد راکح هیمه دنا تم واقم هايس ورب

 ول وةسم a هسا رول و ماظذ یسهطارصم لا ول وقسم كن هبلع تل ود تف وه ره دعراعف هدهساا

 یادقاو كنولایسورپ 5 هکر دو سر ۰ رد مایق هتکرحو رقس هن رزوا ابسورپ اعفتم لاول مل

 ۱ ئ ورخ 4 ولابس ور دلع تل ود كسلا رولوا م یسو راع هلا والو ول وقسم تو هر

 دام هل ود ایس ورب یر طد كرلەب راخو تقول وا هلا یکیدلیا روڪ ین دطاصم هلا ول و٤ سم

 a ولایسورپ كتهدام یکیاو هدنروص و ۰ رولاق هدبحآ هدنس هل اقم مصخ یکا هاب ولشاب تولوا

 یسهدا را كنهلع تلود هحردقتو ۰ رولوا رهاظ یتجهلوا بحوم ییهشیدنا هدراهبنرم هن

 قايس. قجهلوا ناب یدعش هدهدام یکیاوب یثان ندقلوا روبجم یتلود ایسورپ هکلیب یتفیدل واهن

 همانا . هلمح و قحهل وا لصاح داععا دنلا رق ایسورپ هل ردا ناب یسهصلاح تان هلع تل ود هرزوا

 هنن ورد هن روص یتیدل وا قج ەل روب اطعا دنسر هل و و ردا فوت ی اطعا لس هل وک

 هج رکا یتروص هرابعلاینرف كظافلاو طورش نالوا ی 5 كل ود ایسورپ یسفل وا ریط ستو حرد

 هطاصم ل تق وهنره هیلع تلود ادتا ۰ عهدا ِ جد هدسلحو هدموسیا كجهدا دقت

 نالوا یراح كنولهل هدنردنس هطاصم :i قلوا هل راطسوت كنولهرلکنا و ايسور هسیا رول وا

 یراح هل رادود الاح و یسلوا هلبا باتا ناک اک قالارقو یساشا یراتنسیرس ییعب یراعدق ماظن

 رطل و حرد یر لص وصخ یسماعا قرطل للخ هن رماظن و ییسلاق هلاح ىلع یرابضارا ماظن نالوا

 روب ددرت هداطعا هيلع تلود یدنسو ۰ ردیلف وا ج رد هددنس نانل وا 37 دا یو قفلق

 ردشسال هب دیلع تل ود ناشو ۰ ردمش قحل وا کام یعفن هدا ز هب هبلع تل اود ار نر مهدنل ومآم

 ایسورپ یني راقافتا وبشا نالوا مضم ه هيلع تلود كنولمل هسیارونلوا نیمأت ولایسورپ هلتروصو و
 وال ا ۰ ردا مادقا هکمامر دنا ارحا اردا فرص توف یزواح و ییفادت لاحت رم ی ود

 هنلع كن هملع تل ود E هلا ول وقسم تور و رارق هنص وصخ قافنادعع هرزوا صارم كن ول وقسم

 هلچوا ران وب و زاغآ هه راح هلا ول هچم و ولوقسم و ولېل تقولوا ید ولایسورپ هسیا ردا زوج یغملوا
 یتعفنم وربح هل وکه هب دیلع تل ود تكتروص و بودا زارا ین مو توق هدنص وصح هلباقم ج د

 روک ذم هدالا هسا زلروب ES کد ند هبلع تل ود فرط رکاو ۰ ردد یتجەلوا بج وم

 )راس تلاحو دوش ندنکحهدبا د فک ندمادقا هب هدام و ولایس ور هلیس ەس الم روذع نالوا

 كردا عامطا هلا دعا وم صعب قتل ودایسورپ رتل ود نالوا هدنفالخ كنهبلع تل ود هکلب هدقدل وا یجولعم

 یتسهدا را كنولایسور هدنروص و E ك یرلطمبهریدتا لیمهلبا غیلب یس هکمر دشا تدسل دنف رلح :

 نوح ا لک تدنما و نانسطا .هننل ود ایس ورب لاحره ردهدندب ڭنەبلع تل ود كمردشا ارجا دوخابو كارا 7



 ا یردنلوآ سفن E ر کک و هلمجو 8 ندنعد قرهلوا

 . كنصّوصخ یرتقافتا كنولل هلبا ولوقسم هدیویفل وا نیمأت هلتروصوب ولایسور و ۰ ردندهمزال یسغل وا
 ۱ ولکدنو تقولوا هدکدلیا رفس هنرزوا هيلع تلود ولپل هسیازمهدا ارجا یتسهدارا نالوا راد هنعنم

 . یدتآ 4 راخ هلا تلود تردوب هيلع تلود امد هچرکا ۰ ردراکرد یلاقحا كیا تکرح جد
 1 ۰ یدلیا ریغت تقو قحا جرولم انعر یرانو یدنا یدر و هطبار ههئاصم قال ان هنابلاغ هنن و

 ردقوب هلی رقت شش ندعرق یدعن بول وا ه كن اب كن هملع تل ود رانا فئاوطو تقولوا هلج زا

 . تلود یا تولبیسک | ی ندهلع تلود كدهقوو ندتقول وا یدلر 1 EE كي

 ود هرقو هد زک د اب یدعش یدیعو و هد رک تقولوا ا ی ا

 رکو رادید ترسع یدعت هده راح ندر هلا یدرد كرانو لصاخا ردمولعم یعیدل وا یساغود

 یراتم وصح هدانناوب ۰یدینعا رفس هللا وق قصن بولوا هرزوا هعصاحم هلاولهسنارف تقولوا د
 " یتسفن ودنک یلارق ایسورپ مط غ ندهدافا یرلنو ردراکشآ ید قافتا نالوا هدنرس هقشب ندنغیدلوا

 ندنخشدلوا هدلک ةجرد یوفصو صولخو هدنتنایص و تناما كن هیلع تلود یک ردبا تناسص

 ۰ ندهیلعتلود فرط هد هلام وب كردا حاضبا و هدافا ییشره هناهاوخریخ و هناتسودفلکتالب هج هل و

 هكا غیلبتو ضع هلع تلود هتشیا ۰ ردیلبغ هنلومآأم كلربو تینماو داقعا هب ولایسور ځد

 ردیمرا و یاوجو لاوسر كندنفا نسر اراد کو ردیسهدام دنس وبشا ئر ندراهدام غیدلوا را

 هاوج یاطعا ردت رابع ندعاقسا قحا ے می را هلمحو م کیدلیا هدافا ندنعد یدتفا سر تاعءد

 . . بوالشاب هزوس هایسدعدقم مدیلپ وس ینالک هم رطاخ قرارا نر رع ند طف ردوو ےب روعام

 ورب ندوراقو نیسروهدا ثحم ندننوفص و صولخ لاک هب هیلع تلود كنئارق اسو ورندنعد
 ۰ نظ ردرباغم دنا رم صولخ كکيدلبا راہظا هکرا و ریش صعب هسنلوا قیفوت هلاوقا ندا نارذک

 . ناتلوا اعدا تلاحو دید رونلوا بلج ندرخآ فرط یلارق ایسورپ هسیازلر و دنس ارز ۰ رونلوا "
 نددیلع تل ود فرط هرو هننامدخ تکیدلیا دادعت ویشا كنولایسور و یمراب وا هنعمارم توفص

 .لارف شدا قحا ردراکرد یعجهنلوا مادقا هنسارجا كنعنا رع تینماو توفص و قاتسود جد

 شما رای هشدا هن یتمدخنال وا اده یدعتهدلاح یدل وا نکی یس وابلح ندرخآ فرط ردهدننانكن رابانج

 : یییدصاتم نالوا ناکما دح لخاد كنولایسورب نالوا رکود یوفصو صولخ هلع تلودو رول وا

 نیسروهدنا نام ین نم ۳ ك ر تعفاوم مدع نکل زعرا ی مته هدارحا

 . هیلع تلود اب اا رادتا دارج مور لدا هلکعا ارعا ود رولوا هجا تاو توفص

 ۲۱ ا هیت نوسا هن هدلاحب یمدمریو دنسرب هلو قجهلوا بجوم یداقا هبایس ورب

 3 ۲۱ و ا اا یوم یادو یرورض.ندنشدلوا مورخ یجماوا
 Etê e ةا یا اثات ندقازوا جد هلع تلود هد ور و رارق هقافتا ولهل هللا وتسم اما ردهدنلا

 رهثحابم و راد 2 بود رولوا روبڅ هکهروک ینکراد ید ولایسورپ
AG ۳-۰ 
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 ê یغلتس ود و یکیا قرهل و وا ا روما E عفانم یدک ا 0 :

 ات هن رزوا E عفانم اد هل ود تافاعتا | تویمهل وا سقم بر كش یکیا هدف ورب

 لدل وا ترابع نت ااا هدعفانم یش نالشد توفص و قلتسود هدنناب تل ود یکاو ردشلک /هنل وا

 تام ولعم نالوا و اکو و ردیععیط صا ا هغادلآ ین E نوګا یت ورم یدک یر رک هدلاح ان

 ماطر هرذواپ ی زا ولید راس هدن را هل اکم ۱ رەس ماد r ) یمامولید ( قرلوا نفر یاب 7

 نداق و ید یتالک نارا ۵ و توفص و مار *هدافا | هلا لوح تاریبعتو ?df تارایطف

 ردکحهدنا تکر ح هو او تق و باح اود ایسورپ لع ءان رار دنا مالک والع هرزوا ق

Eیراترامم هدنفوب كنهیلع تلود یالکو تقولوا نکیا یناکههدافا یمارم لا ایس ورب  

 لا هوش ی لس هلی هدا لمم هفالخ فرط كل ود اب رس ورب هغیجآ ندتحا كنا | اسور ندنغدلوا "

 نالوا مزال ا ہارون هسلا 5 یاح لوا هشفانم لح ر هرب تم ع لرهلکدراب هب یدنفا سر

 هن رزوا هداموت كسلا كا هره ردقهاغادل [ هنس یا ایس ور هلا هن زا و٥ یییررطو عش EN ايس ور

 كنهیلع تلود یسیچلیا ایس ورب هلکعا لافتا هی طسوت یلص ددص هداننا یعیدنل وا لاقو لبق یلیخرپ

 هدنص وصح طس و لح یسبفا رغح عفوم و یکیدلیا قلعت یهدارآ هب زا ارد

 نالوا هدنطس و كنه را لود | رز رد ولربخ هر هيلع را یه ! وا € ی هن رز وا رتل ود ا ید

E 

 یاس وت e هلت وف عج یسیا شه اوخ راہظا وار رداار حا لفکت مه و طس و 2 هلوا

 2 تکلع یصوصح طس و هر تردابم همالک یدنفا ۶ ملت ر هدنکیدب د ردبدشدل ها رهاظ یفابل هارجا

 تل ود یحاص اس ر ادلام 1۳ اود ايس ورب ا رد ردتعم ها - یطس وت یاضتقم تلود 2 :

 ندنعد نکل ۰ ردرهاظ یکجهیم هروک شيا طسوت» نالوا دیعب یتکلع بولوا هلب و هچرک هلبتمج

 نوسلیا ناب رد لال عب مهقاب ردن یبس كا ا كرتن جد ا كب ا

 هزاکنا یسکلوا ۰ ردهلتمح یکیآ یکی رشت هطسوت كنهزاکنا هلا رادشا هلام موفرم چلنا هلک د

 مادقا اعم هلا ولاسور هنسارجا تافکتو طسوت جد للا الرا ےک او هک

 اود ولدزلکناو ولابتور نع هدفدنلوا ار نارا ا و تا
 ون شم هر ندکدر و رارف ه هحاص یتبم هطلارش شعب ها هڪ و رت فدا تود قرا

 هلمج و رخآ و رردا لوکن ندارجا ینیرادقمر دوخابو یطئارش ۍراقدل وا د معتم یراتلود هچ و

 راکرد یتقایلو توق هلمحوره ار كنتلود ایسور هکنوچ هسیا زاوا نکع قعالکا زوس هرنو

 راددد یرتوق ا رگ و ۳ ا ا اد ناار یسه رګ وق هد لاح یعیدل وا

 هلا ولاي سور ك ردنا فرص نس ه رګ "هوق نالوا هدلاک هحرد ید قتل ود هزاکنا ن دنغیدلوا

 ۰ رارردشتا ارجا تقولوا یطئارش یرافدل وا دی هتم كن هم و وقسم هل راتوق ع و قاتفالا

 هدارا ییهحاصع یوقرب هیلع تلود رک | هیفام عح ردرلنو یرلیپس ا ست كنول هلکنا

 كنولایسو رب یلارد ح وسا هتشلا ۰ ردمزال یتلافک و طسوت كتلود یوقرب یک ی ود اور ۳

 یاوح زونه یدزاب هنس هک راح وقسم یهدامو یلار# 9 صف ی ا 1
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 كنهیلعتلود ن کل ۰ یدک هلاق هحرک ک هدیکندلیا نایب دحعدوا ه هلع تلود فرط ینو ۰ ردشماک

 ۳ 0 ر ایا اا رص اور یر یک لود حوسا
 . ههلع تلود درع ځد یسلزاب هول وقسم ندنفرط ابسورپ كنهداموب هکوبلاح مدلیا هدهاشم هلماعم

 جد ایسورپ رداکد سکی یتلود حوسا ینعب كمردلب ییودنک ولایسورپ هولوقسمو قمالوا رضم

 ییولجوسا تل ود ایسورپ رکاو ۰ ردهدنضرعم راہظا یتسهدارا كعا تارشا یر روک ردبحاص

 1 كنولایسورب ۰ یدا قحهراو e قلوا عیاض یتللارفو قحهلوا هلاصم انف 27 سک حس

 0 a هل جول وا ردد رپ ید ا نوا وا قفتم كنهیلع تلود ولج وسا ی ےک و

 3 یختیدزاب ولوت یو مه و ردنا نقب ولوتسم یتعید) وا « هد دکر هلع تل ود و

 ك یرکیرپ ردرب قل هقودر هک ی تکلع نلت عبات هب هقراعاد نالوا هرزوا .هناعا هوم هدانا

 تقو یغیدزاب کب علود ا حوسا هلا ولوتس یدردنوک هنرزوا هروک ذم تکلع د رکسع

 هنسهحاصم هپ كنهیلع تلود مدیشا نایب ینکجهلب ریو تیشمت قرهلوا ولهناف نوجا هيلع تلود
 ۰ كنهیلعتلود هچرک ا مرازاب هرزوا كمریدنا لوبق یطسوت هب ولهچګ هسیاردیاقلعت یسهدارا ید
 کاج هداتش تقوو ۰ یدلوا بلاغ هولهچ هلع تلود قحآ مهل یقوب یمراولیم ههلاصم
 ها رولوا دتم هراس هلو لاعتشا اهد هب راحم "هرات هک راجو هلوا تبع رب راد ه هلاصم

 .  هلیسحقلو هدطسو ځد هسیارولوارد هلاصمو یبحالص همرباخت هلباهیلع تلود كنولایسورپ
 3 هد را لوا خد یر كن رومآم ندنف رط مارق ٠ 2 ندکدید ردراو یتیلباق هطسوت هداب ز ندهلج

ECS AEE aS HRS 

 ررقم یساغنق ره ندنرفغش ه راخ دوخاب و هطحاصمان هلا دورو هن وامه یودراو E ا

 E یدفا نرو ٍ هدک دید مرومآم هرز وا قلو هدسخعا ردص تبیعم هدد رطل وا نول وا هدا زول وا

 2. هلکعا دارا یلاوس نسسرد عهدك یجهرکص ندکدلب هدقرط و یی ر ندن راهش هطاصم و هب راحت

 ۳ تعاسر ید مدیا مەل نکل یداآ رولوا العا اهد مه سلب هدفرطو یهبلع تلود "دارا

  هلیسح قلوا قلطم لیکو هکوبلاح بویلوا هدفرطوب یراترضح تلود بحاص ارز م یلقیک مدقم
 ۶ كحعدا يدق ندننفرط كرنا روهروب رب رګ هرنآ یتاصوصخ نالک مزال هيلع تلود

 E هنرزوا یسعد رو هدا فق وت همغلقخل و هدن وام یودرا یساشا كع رومآأم هرزوا یساضتقم تابت

 نوجا طسو هسبا رونلو دادعتسا هب هحاصم یینغل و هوا ی یودرا كك تا یدنفا تو

 نچ هلیسمد رولوا شلوا نوچ اهن یسشلو هدودرا هسیا قجلوا رقسم هبراحماب مهد نوسل وا

 . یراصحا هن رب ندنیتش بول وا قلطم تی رومام هدنصوصخ تع نع هنوبامش یو ےب موش رج
 هکمرو هطبار ههخاصم قرهلوا ولرځ ه هيلع تلود هسیا ردا روهظ تبغر ههلاصم رکا ردقو

 هوب راح هدننب ملارق هلا مظعا ردص هسبا رول وا ریکرارق یدادتما كنه راع رکا و ےصخ رم ندقلود

  یدعن یا لاح مصخم جد هنسیکیا كرانوب ن رونلوا هرباخم هلقطا سو منب تالاح نالک مزال رباد

 . لاحره هسیا رولوا دتمع یسه راع هلبراععح كنهيلع تلودو رونلوا قیفو هنساضتقا تقو نمهنلی

 د هدمدنع" خب و رهاظ یکجهدا ثبشت هه راح باب سا دوا بویمهلوا فرطو قلود ایسور



 3 جت e ۱6۵ تی ور و

 تکرح هروک هتقو یاضتفا كنولایسورپ كرهبد مامهلب یکجهدبا ثبشت هلهجو هن قحا بول وا رهاب
 ليام هنفرط یراریگفالخ دوخاب و ماود هدننوفص و صولخ كنهیلع تلود هلتهج و و دا ر

 ځد هدنو یدنفا شر ندنکیدلیا راعشا حاضبالا هج ویلع ییراتروص یدادعتسا هن راص وصخ

 ایس ور ءاضرف هلهجو یکیدد كکب یچلیا لردا دت ہدنتروص هفیطل بودا هداعا قیاس تح

 ا حد نا ینابانخ لارق هساردا اضتقا كعا ثبشت هتکرح هنهلع كنهيلع تلود یلارق

 ولایسورب هک دم ییدنل و هدنل وام قلتسود ندولایسورپ هیلعتل ود كردا مست ید ییا هلکع د

 دن هرکصتدکد ید ردقلتس ود اضع یتکرح نالوا عفا و لده یدو زعا روصق هدقلت سود جد

 نبش هنس هنر لارج هغی مدقم هام ترد ج و ا ندنو كل ردبا ناید درد ننګ قع نع یودرا

 یتیدل وا ےک كنو ندرلندا لاو هداننا لوا قح یدلک مدآ توغو ریتعم رب مات 2 ود لنولوق

 نفو ردیروظنمو دقح تالارق موقرم مدیشعا نالعا هرزوا قلوا ندنهورک ناکرزاب بونلوا تک
 هدنسهب راحت هک مدقمو رب هدنس را كنلف نالوا عقاو ًارخوم و ردراو یسهلماک تراهم هد هب راح

 E لر كه ردهرف لوب ینیع وتم كالارف و ردشلوا غوبشاب هرک اسع ولتسک هعفد یکیا

 یسعا نیعت یو كللارق ردنوحا هناعا اکب هدنسهرکاذم كتاصوصخ راد هه راع یتیرومأم كنوب

 یضغرب ولریک كنهیلع تلود بودبا تردابم همالک یدنفا سیر ندنکیدد ردلیلد هتربغ ځد

 ندنفرط یرلنعئد والثم یقیدلوا سضاح هه راح هللا ىلع الکوتم هلبا راندا تموصخ راهظا بویلوا

 دن دو اصم روم یا لو مد هاش رو
 . هخاصم هقدلوا بلاط ه هطاصم رلنآ هلغلوا شا روهظ ندنفرط یرانعشد دهع ضقنو زا تانتحا

 ارز ردهدنرارامتخا د كن رلنعشد كنهيلعتلود یراقش هراغو هطاصم مروتک جد هلاق ییددص

 رکا ردهدنلو تیاف یرازوسو كندنفا سر جد یعلیا نک د یدلیا حونس ندرانآ دهع ضقن

 راد هنت ودنک دن ۵ ی زنا اضتقا هلع جد هسلا راو یسهدارا هحاصم كنهيلع تلود

 ردنوشا قلو مرترتصم رب عفان هی هیلعتاود متیرومام کیک هوایه یودرا فوت هداعا یا
 هن وامه یودرا ندنفرط یلارق هسیارولک هرطاح یعوقو ضارعار ندنفرط هراس یارفس اکو رکاو

 باوج هلنارزوسآ یک شعا راو حد یلاصم ضمب قلعت ه ودنک مهو شلوا ر وام هتم

 رک هکیدلاق ردلشسم هدنروما یدنک تلودره زاعملاد هراتآ نشا یدک داع تلود مدو رولب ر و

 هداب و كنولایسور و رولب هنلوا سايق تلود ینف هل ود ایسورپ هلبراتهج خم دا رک و ت

 دفلتسود بوی وا ارومأم مراهدافاوب هرکص ندرایدرقل رفاو هدنرایداو روروک یسیغنق یشیا یکهروک

 هتم هبودرا یرکیدو دنس یرب بولوا رصحم هبهدام یکیا متیرومام لصا رە نایب ءان
 یکیا روکذم كالارقر راکص ا و یوق كلام هرکسع كي یللا زوبیکیا هلو ردیساطعا تصخر

 . زاردو رودو یتسهلماعع ضاع هدنساطعا باوح هنناض و رغم كدا ی هکعا ضع ا

 ا رۈلۈا وم نیر ی تلارف اف ما a هتقو رارما

 یتکحهدنا ليم هنفرط ناریکفالخ و ولاي سور هدلاح یمیدلروب هدعاسم د هداننا یکیدلیا داریا
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 بن e اب =
 le كنهبلع تلود یحج ر كراقشوب هلیسل وا ىلاقحا هن راش EOS ڭا

 : ودا كکب یهلیا جد یدنفا لار هدنکیدلبا دارا هدنسهح رد حاضیا جد هرک ون ییکو دا ط وثم

 نوسلرب و باوج هلو هل وش هسیا راردبا ناب روذحم ضعب بودبا عیب رلیچلاا ینتعرع هنوبامش
  هبهطاصم كرک ارز ردراو یمظعا هد لر وذ ردکرک كماعا هبلع تلود ییدظحالم و زکیدید

 كعا لاکا یسەرفس تابلترت فک هبلع تل ود هدلاحره ن وسل وا رع هب راح رک و نوسال و دادعتسا

 ه ودرا هدننب زع رکسع مر هدنروص یکیدتیک هن وام یودرا تک یچلیا هکوبلاح بولوا ندهمزال
 2 ام ردقو كحهلک ندیلوطانا كلاع قرهلو رابتشا یسهعاش یدلک یچلیا نوحما هطاصم

 ردهدامو یمظعا لروذح هتشيا رولوا بحوم یتیرتواخرو روق كرانالو شلک الاحو یییراتاطب

 هدناس رفس ردکرک قلوا ا ید كنودنکح مدیا تائا ہلا هدامرب هکب ییا یو "
 3 نددلع تلود فرط بودیک هواه یودرا قرهلوا طسوتم یرایعلیا هچګ و ایسورپ ندفرطو

 4 راح هلو یدلو رارق هطاصمه تقولوا ۰ یدیشفلوا نییعت صخرم اشاب نامع یفوتم جد

 , ندنعد هتشيا ۰ یدلوا بجوم یراسخ ردقو و یرکسع قرف نیمی یدل ها روک شارپ هدو

  رفس كموحرم یدقا دجا یعمرنب موقرم "یچلجا "بام هنسعد ردوب لیلدرپ هروذح مکیدید
 یععر ید یدنفا سیر كحید مدمروک روذح هل وهدنآ مدیشعا هعلاطم یتسهلاسررپ راد هقناس

 كنهلع تلودو دننکیدم هلب روک شاار هنسلوا ۰ رک مزال قلوا لماش یتالاح عیج یسهلاسر یدنفا

 ردقنره هز یتع نع كنسچلیا ایس ورپ نامزلوا 6 را وا و ردهدامو بس هنتراسخ ردقو

 شمک و یدل وا چ یەشاف هنلارق ایسورپ قوتم هدنصوصخ یسهعساقم كېل هيا یدل وا رمضم

 هنتع نع كکب یچلیا هلغلوا راکرد روذح نالوا رکذ نکل ۰ ردهفیطل مدام هلغلوا ندرایش

 ناببلاب هنمرایدنفا یزکتاداربا هلج هیفامعم ۰ مامهلبكی یتکجملب رب و تصخر ندهیلع تلود فرط

 بور و باوج یواح یضی رعت هنوکرپ ود مرایاراعشا هزتسود كب یچلیا مهسیارونلق رومآم هلهج وهل
 کیک نارک هبیجلیا ها یرببعت ۰ یدلوا ببس یک هلریچلبا هنفلناشی رب لرکسع تقولوا
 تقولوا یدیشلوا یراط قلناشیرب هرکاسع مدقم ندرقبک رایچلیا هدشاسرفس هلرهشود هنندیق باوج

 روذحرب هلغلوا یرلغوبشاب یدعش ,« یدا یثان ندنفیدلوا غوبشاب رب هدنرارزوا یتلناشپ رپ كرکسع
 ندن هرکصندنزارا یش ردقو ه هیلع تلود هدسلحم وبشا هلرب تغارف ندنشح وب هدعب بود زلاق

 اع نجهزای هملارق ارز عهدا لاوس هدام یکیارهزس . ردلومأم یساغل وا منکر سرب جد

 هطاصم هنوامش یودرا ندولهچ* تح ۰ مروبهدا عاعسا ود رشاوا بلاط ه هطاصم یرلتلود

 ین رابطو شهاوخ ههلاصم یدنفا سیر هلکعد ردیمصخ ررویلپ وس یتکیداک كنب رب هدننف

 زوس هلو ددیحصدا تقرافم ندنوامه یودرا ن و ۰ ردقو یراکدلیا راهظا سر كدب یدعش
 یدا هدنسهغ ریلنارفص متقرافم ندنوبامش یودرا ماطب هسیایدلک ندهرکص یدیغو یکیدلک مدا و

 تیاورو ارز ردقو یلصا هسيا هل وا موقرم "یچلیا كند یدلیا رورم هامر لدتفوو

 ضع طسوت ایایساو شعا نوجا هطاصم جد هلاکم نالوا هللا ایناپسا هرکص ندکدید ردمدقم

o : Eh 
Tro OD FO 



 ا ۱:۷ و ۱

 تام ضعب ی ہے اکم ایایسا مردا هدافا هام رحم یو دفا سز هدک دید ر ود شا

 یسیچلیا ایناپسا هدسلح ماتخ هکراو ردقوش ۰ یدا نوجا یسهرک اذم یسهدام یمارتشا هب رفس
 بجوم یتشیاسآ كنهماع بولوا لزوک هيا رروب تمه ههلاصم هیلع تلود قرهلوا تبعص

 هدافا اکس یدعم هلیذبع هنن رزوا یسعد كدیا ردا سز و راتلود نالوا تسود اکو و ىدا رولوا

 هسخو مدیشمر و یباوج ردهدندب كنب رانمشد كنەلع تلود هب راحو هلاصم هلمجو مکیدلیا

 هلرب تردابم همالک موقرم *یچلیا هدنبقع یکیدلیا دارا ییباوج مدعا یتبعص هطاصمو اسر

 موتکم ید هيلع تلود مردا مکن یراهدام نج هدتساع عودا ناب یجدیآ راو زوسر

 هدافا یتسیضعب بم هنهیدلوا قفتم كنولایسورپ یتللود هژلکنا قحا مرولب ار عج هو ط

 ییلبعص هحاصم هنسچلبا هزلکنان زعا اضتفا یجدكلتا هدافا ییهدامره هدهسیا ندلاح یاضتقم كلا

 ردقو تبعص ولت وا هدنثاوب هدیکیدتا لاوس مدیشلوا رومأم هلاوس هلغلوا شقشیا یلارق ۱

 هلا قلوا قفتم ولهزلکنا یسهدایز ندنو مراچآ یفیدلواو یتروص هلاکو ینکیدلرب و رخ و
 ییفیدلوا روذحم هدننروص نی ا هب ودرا تک هه یدستفا سفر هدعب بود زلک مزال ترس
 هن مامهیودرا هيا سیا كفک ځد سچا هزلکنا هدکدتیک هن واه یودرا كي یچلیا هدنقابس ناو

 شلیا اما ینغیدملوا ملاس ندروذح اقلطم یتم نع هنوبامه یودرا وید رولوا لصاح هداف هن ندکلدیک
 باوجود رولشد هل و هلوش ځد هنسیچلیا هزلکنا هلر لهاګ ندرارو موقرم "یچلیا هد هسا

 عومج كز ود كب یچلیا ردا مالک داما یدشفا شار هلکعا برقت ماشفا بوشود هندیق

 مردلا راعشا هسیا رولوا رداص یرانامرف وما هلمجون هدافالادعب هنمرایدنفا مدلیا عاقسا یتادافا
 ۰ ردشلر و ماتخ هسلح ود

 ود ردقحهلوا هل و راطرش جرد هدنس نالوا یراب ولطم موقرم "ییلیا هدعب

 ایسورپ هيلع تلود هکردهلمجوو یلأم هجرت كنهقرو هرابعلایکنرف یکیدردنوک هبیامباب هلیناجرت
 تیسب رس كرك كن روج هلو ۰ ردکجهیقبا مص هلمجو یربغ ندنراطسوت كنب تل ود هزلکنا و
 ابسورپ و ینیراصوصخ یرارتتسا هرزوا یسهعدق تيه ندنفرط هیمالسا دودح رکو یلالقتساو
 هلع تلود هکدغا طرش ییعظنت ءلرشیا نالوا قلعتم هېل هرزوا تروص قباطم هنطاصم كنلارف

 ۰ ردکعهبلیا هحاصم دقع

 یرکیدو یساطعا دنسرب 0 یرب بودیا شات هدام یکیا یسچلیا ایسورپ لصاما
 هدقدنلوا ضرع هنوبامه باکر تیفیک هلغلوا یمارپ و تصخر هنتمرع هنویامه یودرا كنسودنک
 یسهظحالم كا هناعا هنفرط نعشد ود رایدمریدشبراف یب كنول هسنارف هچرک | هدنساطعا كدنس

  هبودرا كنچلیا روهنلوا تیاور ینیدلوا هدکعا هناعا هبادعا هذه ةلاطا كنول هسنارف هددسبا راو
 ندنوباهفرط ود رونلوا عفد یتداوح ملص بوليرو یسهعیاش شلوا ربارب هلمز ایس ور ځد هنسقیک

 ضمب یناجن هسیارولیروک بسانمو یغلوا رک دن الکو لانب كتشک رار هلیسل تسوک هدعاسم تروص "

 ایایسا كل رک هلغغل وا ضد وفت هنر كنهنس تنطلس ناکرا هنن هن یصوصخ سس و ید هبا ا



 ۱۳ ات هوا رس
 ۰ هباشاب نبج یزاَه ارد نادوف ویا ا نالوا باد هرلن وب هک و ی را هطبصم دلاکم كنسچلیا

 هدن راک دليا نابمرد یی هح ورم تاص وصخ بو هب هناس رت تاذلا یدتقا رز دعشل ر

 نکل ردتلود ولناشو عدقو ربتعمر هچرکا یتلود ان اپسا هکردشما یأر نایب هل مج ووپ اشاب نادوبق

 داد هب یدعش حد ول هسنارف دل رک قل وا عنام هنذوش هدتحاح نیح یکلام تیدعب هدنسهدام طسوت

 هنشتسب رس عرف هلطرش یساع هدقلناح كيارکتهاش هلج زا یدماراب هشیا هدرهدام یکیدلیا طسوت

 لس وېب اکو ول هارف هدکد لا الیتسا یعرق دع فالخ ولذیسور هرکص نکیشمربو رارق هلو طسوت
 دم هظحالم مب هدنروص و یدمهدیآ دارا ه ول هس ور یلاّوس ردن کج زککیدتاو یدلرب و هطلار

 . یکلام هچګو وقم یتکلع ودنکو ردیقفم هرلکنا ارز رونروک یلوا یطسوت كنولایسورپ هروک
Eهم ا ندکدت نولصم هل رط سوت ران و هال وا هدنزاغ و هلسس جد هزلکناو  

 و)هرتلکنا 5 E ۰ رول وا ردتقم ید Î دنعند هسلا زامروط ه دن دمع یر ندولدج و

 نرل كما عنمارب ید ولایسورپو كمامرویلاص یني رهنیفس وقسم ندقطلاب رع هلغلوا هدنزاغو .

 وی وا ربخأت دورولادعب هسیا رولک باوجه ندودرا مدقاب ردوب مهظحالم مب هتشيا ۰ رولک
 و تفادصو تمدخ هتلودو ند ردلکد قو یرارقسا كرغس ارز « ردولف وا عورش کو

 یتیراطسوت كنولهرتلکنا و اشور زب جد هرلنآ راشمسلا طسوت هسنارفو ایناپسا هکیدلاق ۰ رولوا هلکمروت
  تکرش لوبق هحرک | « رولشد كدا ی م دنا ول وا سود كنهيلع تلود جدزس كدتا لوبق

Eیکیا ناسکس یتلود هرلکنا وبشا ۰ رول وا شماعا در ییرلطس ون 1 جد ةر تل ود نیل  

 هل وا نکا کر ندهناتیی نوامشیودرا هدک دلبا هدارا طس ول هات هنساجر كنولهسور هدن رفس

 یدلروب هند یسچلیا هرتلکنا ود زرلیا هلیطسوت هرتلکنا هسا ردقم هطاصم تقو ه رهزالوا 3

 توبا طسوت فیلکت ههزلکنا هلع تلود az ۰ یدبا شمر سو ک اکی یچلیا شسعا ش

 مردا نظ راراب رورلصم هدلاح یکیدریک هشیا یدعش شمکچ 2 ورک ولهزلکنا E ا

 ةمدص یسدعلق یزوا هرل دک دید مردبا یعس هد نوسأل وا عورش یک یکیدلک باوج ندودرا

 1 علام ادعا هریمحت صا جد هدرا و راوشد یربمعت هلس رقت اتو یدعشو راددنخر ندنعشد تبوط

 دا هح ورم تاع)لاطم وبشا قد دلا مالک هوالع فسأتلاعم غیدل وا رکا یتحهلوا

 كئتشره ید ندقرطر و رونلوا راکفا TEES هنشهرک اذم قوه ثكنزوا ار و ۳ ندفرطرب

 ۱ ۰ یدا رولبنارا هراجرب دنص وصخ هن زخ نالوا یملع فوقوم

ENEیرورص هدنروص یکیدمهل رب و دف هسکح تم زکس نالوا ی ولطم كن ولح وسا  

 رهبعا تعانق ځد کو هبسور هکلب د بولوا رو ةا هج لاردا ورفرس هب ول هب همس ور

 دراو یکج هیلیا رابحا هقافتا هلسودنک هرزوا كنا تکرح هنملع هلع تل ود جد یولحوسا

 تیقیکو  هحدقاو ندنعیدل وا ریتم صف هنن مضاح لا كنهن زخ هسا یماطعا تام وقرم خلبم و ا

 . بویلرو ساي باوج هنسیچلیا حوسا تلیدعت ندنفیدنلوب راکشآ ما یقجهیلوا هدنافرب ندربرحت هنب
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 رد ص فرط بوليرو رارق دنص وصخ یسردنالاب وا ا هوش  klو زکلاب ك

 یدنشف وا راسفتسا یعج هل وا تسانم ی 1 وا تاختا یسیغنف ندرلتل ود ندا طس ول ۰

 یسهطوا یتاک ارّعتک هدییلاع تاب مدقا ندرج عولط اک درد چرب ثالوالاعیر

 یالابو ریز مالقاو یفرط محطمو ییرءهراد یدنفا سرو كب دیک ا زوم شئار نا

 تصم شرع نک بوقبح هنسهطوا ضع ندنآو هنسهطوا یشابشواجو ه هناختا و دو بوشالوط

 یسهطوا قات و یسهطوا یشراص زکلاب كردبا رارق هدکشوک یلضوح تیامنو راک ماما یک ردا

 يالا رافد مت ره توللق قرور ندقارواو راد یعا + ر بایاهر را

 نالق قاب یسادرف ردشلروک ینایز كنهاسم و لامهانالوا عقاو هدعضوو لقن هنب رلثزخم نالوا نیعم

 یغیدنل وا لاغتشا هنساشناو ان اددع لرهراد راس قرهنلوا ذاحتا یسویقاشاب یسهرب اد مرح هلباراهرب اد
 ردیف ار لا وا ندا ناف ست

 . هدلوالا عیر لالخ هلففل وا ررر هنوبامه یودرا یسدام ایسورپ قباس لاونمرب : کو
 تاصوصخ هدلاح یرتقدلوا سصاح یتاکرا نواه یودرا هدسلحم نانل وا دقع هدنسانشم قح» ور

 هرکسع هلیسهعیاش هطاصم هدنساک هواه یودرا لاا ابسو رب هدقدنل وا نایمرد هح

 طسوتم هز تلود نالف هدرلتل ود ات و هد هيلع تل ود اک هتشد ندقدل وا یروذح كلک رونق

 دنس هدنروص یکیدلیا دارا كاا اور اصوصخو هدنوضم نوسلوا یسرغ نوسل وا

 وو االس ولو یفلرخا تلودر را نا
 یزواح ولهتلکنا و ولایسورب رکا ۰ هلوا شلربو بونلآ دنس نوتا لوکس عفدو داقعا لیصحت

 ارب هجهلب هلبا مزب هدلاح یرقدلوا یضار هبهطاصم نماعصح و قا هللا هيلع تل ود یظفح و
 دودو طورش ناس و رایش یغیدزاب نامز لوا هسیا رزرو رارف.هبه را لا لاه ولوتس ارگ و

 هنرارخا و رولوا لخاد ځد ولکلفو ۰ رونلوا طب ر هدنس ندنفرط هرزوا لود دعاوق هلبحرد

 هلیلارف ایسورپ قوتم زلاف یرزوس كج هیلیوس د كنولاناپسا و هسذارف و دولبرو باوج هصعطق
 ردکرک قلوا هدنساننا یترادصاشاب شپورد یدبا یدلنارآ هلیسور هدرمدقم نوګدقع قافتارب

 كن هیلع تلود ولهسنارف هدقدلچآ هنب راذکتسصم ایسور صوصخو هلبا قی رطرب هنایکح تقولوا
 هسیا راردا تیاحا نوسأل وا توعد هلوخد هقافتاو ادنا ۰ ردهدنسا وعد یعلتسود هرزوا صواخ

 یدا یزالوا لزوک هسلییاب قافتارپ هلب وش بع لای بوربو یباوج زلیا ددرت ید یلارقایسورپ
 ایسورپ هدقدنل وا مالعتسا و هدافا هلیسهطسا و یناجرت ه هب رس یسیچلیا هسنارف قیاس تبفیک هلب ریداو
 هلا مزب و هيلع تلود ردقو ماود هدنمالک ردفورعم هلا كلکن ودو تام مدع هدننس راتل ود عیج یلارق

 یافتا یکیدتا تعاس یکیدلسوک یشرب قلعتم هتعفثم هدنحاح تفو ندنفرط ولوقسم هسلیا قافتا

 بودا قافتا هلا مخ دکلب و روغار هدنادیم یزب بور ویلیکج هب وریک هلا عضو هنایسن قاط

 هلو ۰ ردشم وا جد هب رو ردو یلاحو راعش ورو زطاخ شش کف هصیقن هو رداایح4

 ردیلکد ردیم هدکلسموا یلارف ایسورپ الاح ۰ یدیسشملوا كرت هلکمد رونلوا قافتا لکشهن هلبا مدآ



 نی 0۰ .

 هل رهاظ هسیا شعوط یتیروط كنسهجوع رکا ۰ ردلوهحم ردبقوب ردیمراو یا هدنزوسو
 ۱۳۰ را زار ا توی وا هظحالن وروذعوت,۰ ردل اضتقا قمامهلوا لصاخ همان تینمآ
 ۲ فا قلا نالو طومم ندولهسارف هسنلوا در یرارغآ بولی ر و زوس هنشیکیاو داقعا
 یرلکدتا دقعو یسهتشنا كن راساح هچ یلارق هسنارف هروکهلاوحا یکیدعن ردیلفلوا هظحالم

 مصخ هد هلاصم وب كت هسیا زلوا 3 هلغل وا یتسود قیف قیص ځد كنيلوتسم یتیم هتراحم هدهاعم

 هلګ هلص وح هلبعارتخا سئاسدو لبح نوک نوک نوحا قمافلو یتفرعم كنول هّملکنا نالوا یناح

 تاقوا مصح هنسالک هدوج و كراشیاو كب رحت و ارغا ییول هچم و وقسم هفیلاکتو تابلاطم قج هیمغیص

 هروذح قجهلوا لصاح هدنروص یکیداربو در باوج هولایسورپ مل هلک ۰ ردرهاظ یکمدا
 رایتخا یینلفرط یب بودا لاعفنا ه هیلع تلود ندنفیدغل وا تاشام هنمارم یلارق ایسورپ اضرف
 بودا د فک ندکمر و ثداوح عب ندنامدخ و قلتسود یکیدلیا یکلوا هدلاح یکیدتا

  هسیآ ردا یافتا هرمهیلع هلبازمرانعثد بویلاق فرطیب نکل مهد كرک قمالوا تلاحرپ بجوم ینسأت
 دح هلا یسیضارا ودنک هلغلوا یسهقالع هدنتکلم هل كهبلا راشم لارق ۰ ردهدام قحهنلوا رکف

 ۱۳ ید سا زحا دح یلایا ابلودو یرقدقارپ هدندب یروهجت هل مریلا هدننايم هيلع تلود

 قاحوبو هنب راوشراق نیتوخو ردنب ءان هنب رقدلوا لطاع ندتردق هنب را هعفادمو نویز هدنرادب كرانوب
 هن واه یودرا كنسيچلیا ایسور هد ما لوا ۰ رولیهدا لاخدا یی رواط هن راتکلع نادغبو

 یظفحتو یزواحت ررحم هجورب هجربارب هلا ول هلکنا هدعبو نایب هنسودنک رارکت یروذح كنسلک

 شالریو سی باوج هلغلوا جاتح هنو هسیارید مهزاب هلارق ریوسهن مهقاب هسنلوا توعد هقافتا
 جوساو كنلث هلاخال هدلاح یرلکدلیا قافتاهبمزب ولهتلکنا و اسورپ بولطملا عنف هسیاردبا لوبق رول وا
 كن رارابتخا كرلنوب هول هسنارفو ۰ رونلوا نظ زامهلوا یش لزوک ندنو رولوا لخاد ید
 قحنا بولیرب و ییاوج سیا ینعفانم كنکلم یدنک تلود ره هلغلوا یسهدام قافتا یسهرم

 . ید هدنداسررو قلوا ندنلسق هرطاخ ناب درج قرهیلوا یعطق یأر هحورشم تاعلاطم

 سلح هرزوا قلروب ارجا هسیاهنره نالوا بسانم هرکاذلاب هللا هبنس تنطلس ناکرا رارکت تیفیک

 ندنفرط یدنفا یی نانلو باتکلا سسر هدنوامه یودرا یسهطبضم هلاکع ندانارذک هدموقم

  ندیمرکا رادرس فرط تیفک لاجاو لاسرا هیدنفا دشار نالوا نوامه باکر باتکلا سر

 ِ ردشفلف صینأت و ضرع ه وامه باکر جد

 هجرک ا بولاق ا كنهينس تنطلس ناکرا ناسلو هدنداعسرد هنن یعطق نتیلصم هدنروص و

 . رحم هجورب ندنکیدمهب رب و رارق هنهجرت كفرطرب زونه هددسیا هداب ز اهد ليم هنفرط ایسورپ

 تقو هدیودبا فیقوت هغمزاب هنلارق هدقدنلوا فیلکت یصوصخ قافتا "هدهاعم دقع هنسیچلیا ایسورپ

 هسنارف هدنروصو و ردا سم تجاح هنطسوت كن هسنارف هدنتباهن هکدیاشو ۰ رولوا جاتح هنرورم
 قلوا رشم هدطسوت را ید ندفرطرب یتبمهنسهظحالم رونروک ولریخ اهد یکارتشا كنابنايسا هلا

 جازمان یدنفا دشار سیر هدلاح یکیدلشود هندیق فیلأت یني رهرآ كنایناپسا هلبا هسنارف هرزوا
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E :زن ۱5۱  

 مدقن هب یلاع باب تان ایسورب هد الا عید رج زا ست ابا رهاج تسک تعصم هلغل وا 9

 ندااضتفا كنیتمولعم نتدام یعیدلوا شبا دارا و ضع هدننوعصم ةصالخ كن ررقن هعطقرب یکیدلیا

 رجا هلئاطب و تبغر مدع نادر شوک نددهیلع تلود فرط هدنساطعا دالا یعطق تاوح

 كتامدخ یغیدلوا ماقها نابمرد نماد ًارخؤم راد ه هیلع تلود كننلود ایسورب یتروص ارت و
 ندنلوبق مدع كناداريا نالوا عقاو دوخای ندشاطب وب هقشپ ندنفجهلوا عنامو لئاح هشراهظا
 لیصحت ید یدنفا سرو هلکعانایو ضرع ینکحهدبا لغت یهنسخسمان تالاح كجەدا تشن

 روک ذم صوصخ هدرما لوا ینبم هنکیدکمزال قوا لیحتت یسهرک اذم كتيفیک هلکطنا تیفاعو ور
 ندلا ییولایسورپ هیلع تلود یسیچلیا ج وسا هدقدنلوا لاوس ندنرایچلیا هسنارفو حوسا ةيفخ

 امر ید ینیجلیا هسنارفو شم و باوجرپ هدنلأم نوسعٍا هو وق هلا ییا هدکب نکل نوسقارپ
 ۰ ردشم ردنوک هحالرب هب یدنفا سار قرەلوا ۳ ا ةعال تویلوا

 نالوا عقاو هدننب هيلع تلود هلرلتلود وقسمو هچګ نالوا یرابقر لعفلاب كننل ود ایسورپ: کیو
 هلییسح قلوا هنسح هلسور هنضارغاو بلاطم لب نیش وعص و رسفمصم كئلارف ایسورپ هه راح

 . ردلسم یفیدلوا ندنسهیکلم خاصم مها كہلاراشم لارق یسلوب دادتما ہللا ءاشام یلا كنهبراعوب

 ندنفرط هيلع تلود نب زسقلوا مضنم یتصصاو یآرو قحال یربخو لع هیلاراشم لارق هيلع ها
 هلع تلود نوحما هسوسو عفد هلسل وا بهاذ هنفوخ رونلوا ترداپم هبهب را بایدس هلععلا ىلع

 یکیدلر و روک ذم دنس ۰ ردهدنبلط دنس رعشم ددا هطاصم دیدحت او ودنک قلطم

 بولاقهدنسهاثم جربس هلېج ینحهلوا شمال وا لوبق یراطسوت یرلتلود اینایساو هسئارف هدنروص

 عا دکمادام ید هسارسوک .تیعر اهن راظتسوت ندیلع تو فرا رطن اس تو

 كنبراتلود ایناپسا و هسنارف رولوا شعا یلستو طبر هیولایسورپ یتسودنک هللا روک ذم دنس هيلع
 یراتتفاوم هنتبغر كنهيلع تلود تقولوا هلی هل رقلهاوخ ریخو تریغ لاک هدنتح هيلع تلود
 هب یدازوا نوزوا ییهراحم نکیا هدند روک ذمدنس ولایسورپ هکیدلاق ۰ ردراکرد یغج هیمهل وا هدناکمادح

 هسیا رولوا روبحم + هلاکم سلحم دقع هدنر دقت یراتبغرو ليم لاک هص كنه راح لودو ددم

 هدنف و یغحهلوا ریکر ارق هطاصم راکماحاو ثبشت هنهسف كنهلاکم سلع هلئادحا رات وعص یالارب

 طسوتو ماقهاو یعس هنساقلا هم تاریبعت كجهدنا باحا هعزانم ادد ههماندمع داوم جد
 هن جد یاقشساو ندنفحهلوا هدنفاتکسا قعشراق هتاعزانم كحهدنارومظ هدعب هلیبسح لو

 ندنراتکرح فلاخم هدوتعم طرش كنولهچم و ولهیسو ر كلردبا ذاختا هلیسو هنصورت كن رشیا یدنک
 تلود تقولواو ۰ ردراکشآ یکهدا ادف یهیلع تلود هرکص ندقدلوا لئان هنمارم هلا شامنا
 یسهفاسهدعب + هيلع تلود كلام كنلود ایسورپ هسیاردا مارا ود هلا ارجا یتلافک مکح لک هيلع

 نمال وا یتیدوحوم كنساناعرو یدش دما كن رابکو یتبسانم هوجولا نم حق همش ندنغلدل وا

 2م راوت یلط كدنس هنوکوب رولوا هرزوا فوخ ندنلاعفنا كنيلع تلود هدهنو ردنا ارجا یلفکت هن

 كنب رب رب تلود قفتم یکیا نالوا هرزوا هراحم هچرکا ردقوبسمان هدلود دعاوقو ع ومان هدللم

o N Seی  



 ۱۲ ی

 اما ا یراکدلبا رارقو لوق هرزوا كماعا ه راح كرت هقدلوا مضنم یساضرو یأر

 هل يس هنا تفادص راہظا قرهلوا هدنساوعد تربغو قلتسود هدنقح كتل ودرب ك هک تا ودر

 یریس هرزوا تحاساو هطاصم هسیا یس ودنک ب ودا بیغرت ۵ هب را قلود رب لوا

 ردباتل | هنعفانم یدنک روذح الو فرصم الب یه راع یکیدلیا لاعشا نکیا روروط هدنسهباثم

 . كعا فیلکت هتلود رب وا دادا كنب راحم كددقو نالوا بسانم هنس هيكل غابصم یدنک
 بع ههسیسدو لد یسعسیا دنس هل و نا ۰ ردقو یعیدل وا عقا و هدنل ودر و هدنف ورپ

 یسالک و نالوا تسارف و تربص» بحاص كن هیلع تلود رظنلا عطق عم ندنفیدل وا حاتح هنا یغیدل وا

 رارف هنساطعا كندنس دهعترب هبو مولعمان یدودح و ارجالا سسعتم نالوا یلثلاب هلباقم ندنرلفرط

 دلا راشم لارق هکاذه عم رولي هدا لوعأم هلببس هلو هللا زوبه یلارق ایسورپ یتکج هلي هلبریو

 ندماہم مها هدانناو كمریدتا لاعا هرزوا ییا م یتتوق كنهبنس تنطلس هلرب لافغا یبهیلع تلود

 3 طلاور ودنک کام ےک درجو روه نکد هاو سر كنرادعو ندا تقبس بولوا

 ۱ عفان هنشیا كن هیلعتل ود هب یغوط ند غ وط هرکصتدک داوا طبر لام وق رم دنس ی هیلعتل ود قرهلاق ی رام

  یتیدل وا فیلکت ماخرب هلو مدقا ندنو هتلودرب رتعمو تسپرس هکاقح ردیمراو یلاقحا كعا تکرح

 قحو س لقع ی لسا دنس قرەلوا لئم اب هلباقم جد ندنفرط هيلع تلود هقشب ندنو یدیعو

 یلاقحا كمرو یولطم دنس ندنعدل وا صولخو قدص هدنسن كنولایسورب قحا ردینبم هکص

 ردیها و رذعو لابخ ضع یداریا كنسچللا ایسور ود زرولاق زکلاب هدنادیمزب هطاصلا دعب و ردقوب

 یا نش وس ہدن راک دتا ےلص هبا هلع تل ود ن وسل وا ابولغم نوسل وا E !هیس ورو ول هچم ارز

 للخ ثاربا نامز رفاو هبولایسورپ ًارظن هن راقج هلوا هرزوا راسخ هللا سوفنو لام فلت یخد
 هدنالردن رکو قفتم هلبا ولهتلکنا مویلایلارق ایسورپ هقشب ندنفیدل وا رادیدب یراقج هیلوا هدنرادتقا

 کشم هدنراتکلع كنسيضعب ندنرارادمكح اینالا نالوا هرزوا .داحتا هلیسودنک رکو هدنراروهچهلو
 رولسهدنا عفد هلتلوهس یتیرات ضم كنول هیسورو ولهچ هلا نیعم هحوب نیغلوا _هدنسهاتم بلغتم و

 كروطا رم اهلغل وا یواح یعفادت طورش هجهداس قافتا نالوا دوقعم هدننب روطارعا هلشود هسئارفو

 .ادعام ندنشیدلوا روح هارجا یفافتا طورش یلارق هسنارف هدنردعت وج هن رزوا یلارف ایسورپ
 هسْارف یصوصخ یرلنا تعفنم لیصح ًاددحو تکلع عیسوت كنلارقایسورپ كرکو كروطارپعا رک

 "كنهراس لود ندنفرط هيلع تلود یطسوت كنتلود هسنارف نحر ولا هنشيا هبوسلا ىلع كنتلود

 تلود ورنده وا بوبلوا قعفنم ولردر هلا هسورو هچم ید هسنارف و یعحدنل وا e هنطس وت

 هسنارف تلذ ىلع ءان ۰ ردلکد نایب حاتع یغیدلوا دنم وزرا هنتکوشو رف هلبا لابقاو نع كن هیلع
 ؟ روا لاح نار ندسغرت هنص وصخ یدتع كنهد وم ب وق هطاصم مدقا تعاسرب یهیلع تلود تل ود

 هدهسورګ كلام هسبا رولوا ضراع هابتشا ومرس هنتقادص و صولخ هدصوصخ و كنتلود هسنارف

 یایاعر ردق كيشپ نواو یرلیک زواج” ندزویشب و یلام تالدسیک كيزو نالوا دوجوم هدنفوره
 4 جور رسا ودنک درح نکل ردفاک نهر ۵ كن كی كن هیلع تل ود و فاش لبلد هن ربغ و تان قدرص



or F-یک  
 هنف رط هلع تل ود هلا تلا مدع هدنس رحلت هد ول وا E رفس هلآ اعلا هل رئدنا تیر کت هدننعک

 E نود ناڪ قل ود هارو بول وا ررطتم هیلع تل ود زکلاد هس ردنا زر ومط gg راسخ

 لود دن ید هسأل وا ضرفیرافدل وا ه دن دبق قعادلا ی دیلع تا ود راب ره ا لود e هرز وا

 هلرب اک لاک همس NE هسا ا نر ولا دف وج هنشدا قعادل | ییهینس و شش نیم ورک تم

 یغلتس ود هبلع تل ود رداوص صا كعا راعا هح هدابزآ هنناداریاو مالک كتل ود وا هظح الا دعب

 لود و تكعا طبس و و لوبق لود نالوا ڭكجەداو ا طس و فیاکت نوا راہظا ه ولا یلع

 تل ود ا ا نت وا دوګ د وخ ب ويم هدا جازما E طس وت هدن ران یهیضعب ندهرو زم

 دارا هدنروشم ساخ ندنفرط اشا نادوبف یصوصخ قمالاق لح هنرااکتشا ود یدعالوبق یز هيلع

 رداد ی هظح الد و كنا شا نادو ۰ رد شل وا یعوعس كنب رلیعاد هرز وا قل وا ا یغیدنلوآ

 هزملکنا و ایایسا و دسلا رف هدن ر وص و ارز رو قفاوم نادنح رز یهصم كن هیلع تل ودو هر دیکلم

 هلاک هلع تلود نکیا رول وا طس ورم ا وروا لود و | نعل یراتل ود حوساو هدن ال ردن و اس ورپ و

 هنيا بوغا تعانق هطس و یاب هلع تلود هک اده ج ۰ رول وا شا هطاصم دقع طحس ول ال

 a طس وتم هدن ر دت یعوف و ات رح رام هط ورش دطاصلا دود نيغ وا هدن دو لفكتلا عم طس وت

 ا رکیدکد ود ا ید كنالف و نالف رداکد مثلا ے 2 زکلاب و ا وا تعجا هرامل ود نالوا

 ناکمالا E یدارجاو لطعم یص وصح E هر تاتتحا ۱ ندهلخا دم بودا لیمح کو هنرزوا

 قلم راق هذ رشا كن ر وهج د) هداناوب نکا روش هب ودنک ىسەلاغو رو كن هبلع 0 رول وا

 ۱ اصوصخو هب هلج تابش مدعو لقع تلق نالوا ز وکم هدن تعیبط تنم وق هل نر ولا رزیلصم ې هلهج ور 1

 ا زا تدور ردقنر ھ۵ هدر ھاظ ها ول هبس ور E ارق 9 ایس ور ۰ زدم ولعمدب هلع تلو

 LL صضصعب یا نا یییرهش هتکاد و قافنا دی دک هلکن 1۳ تاج را هنق رط یول هيس ور

 مک هد روځ هل ید ول دیس ور والم یعددل وا دم ورا ندلد نورد اد دن رلص وصخ سالتحا

 هدن ران نوا قل وا لئات هنما رع یسکیا تم فدهدل وا د ا را لج ادر ییسعدق قوفتو

 ردعوقولا لع مما یرلعا ادف یی روهج هل كردا هلواقمو قافو نسح
 هليسەطساو یاجر هب یدنفا ساز یر رهت ویا قرهلوا مس ر ريع ند و هن ام رحم یا هسذا رف

 هلع تلود هدنسادوم هصالخ تورو جد یعتر ر رفت دعطقرب هب ام باب هقشب ندکدتا لاسرا

 قبال هک ر و ناتش یا بولوا تلاط ودنک هدنصوصخ نیا تاد حالصا هلا لود هک

 تن دعا الا ندراشعا مع "دلاوح هسارونل وا فیلکتو دا را یبشع لرو نم صوصخ هرز وا هجو

 هعفد و مدیشم زاب هل ود هرز وا قل وا ندد هک رو یدنک مدقد یآ ترد وا یربعادو ود و

 ررب و دوجو هنلاقحا حالصو ملص هداعا هلمجو یتیدلوا دافتسم ندیاوج ندا دورو هن رلیعاد
 هسا رق مے ه درک لاح رد كردنا ترسم و حرف e دہ ره لاک لود هسا رف ندهرامارب ناو و

Cn :کو ماعدا و و یچس هدا ز ر ندیکل وا 1 هی یروط ارعا ا ص وضح  



 "هدلاح یتددلوا لاحم یعوفو بلط ندهیلع تلود فرط هندیدح ندنغیدلوا شعا هطاسصم مش

 عییضت هدوهب بولوا یضار هعفدوب هک لومأم هبدلاصم هلمج و قجهلوا نراقم هفاصنا و تبناتح

 هروطاربعا ییهناص تاظحالم وللو ردنا روهظ هبقرتم ريغ تب وعصر هکدناش هدنروص یغیدنل وا تاقوا

 لروطاربعا اب رق هللا ءاشذا بولوا رومآم ندنفرط یتلود هسنارف موقم «یچلیا هكا نایو طب
 ۱ ۰ اب نانو نونآ وا ضع ه هيلع تلود ندنرابعاد فرط هدکدلبا دورو ییاوح

 هددسیدرلیا تدناحم ندراهظا یتلیم 1 نوجا هظفاحم ینناش ردقنره تقولوا هیلع تلود
 كنسجلیا هسلارف ندنکیدلبا غو وزرا یحص هدلاح تقیقح هلیسلوا هدلاک یسهیلام هَماضم

 ۱۳۳۰ یا توس ل هه رط هسلا رو هدنصوصخ طسوت نهد هرزوا یادآور
 ۱۳ لر در یا نحلل تلا ید نتوخو شا هخعب ندکدتا السا یهقلپ جوا
 فراصم ًارظن هنفیدل وا ندنفرط ودنک دېع ضقنو كرت ه هیلع تلود ځد تفرط راوشمط و كالباو
 زکلاب هخاصم هدنروصو و یسطلا طسوت كنهسنارف ه هطاصم دقع هلیطرش كما نبمصت یزمهب رفس

 .. زمدوصتم لصا مزب هکنوچ هددسیا رولک مزال قلوا رقسم یرفس وقسم بولوا هلا ول هچګ

 زواحم یه هسلک تلس قرق نهب رفس مو ات ورنددنس نک قرهلوا یصوصخ ماقتا ذخا ندوقسم

  بویمهنلوا زب وج هلاصم هرزوا قلاق هدنسهبانم روصحت هل و زکد هرق هن هدلاح یقیدلوا شلتا
 دسیا لاح هن ره ندنفیدل وا راکرد یّعح هیغاب ریلص هاوخد*یتف ور هک دع ج رب ندزب هسلا ولهيسور

 ۰ ردشخلو حردنم هدنوامه طوطخ ضعب یس سوک تناتم هدنرفس وقسم

 ليم هنفرط هزلکناو ایسورپ هاکو هنفرط ایناپساو هسنارف هاک رانهذ هدنص وصخ طسوت لصاحلا

 2 كجهدا ددرت ا هددسدر ولی اللوق هنایکح فرطره تون اب یسەقاب تكفرط ر هدلاح یکيدليا

 | صوصخو و دنعیدل وا ندهم زال كلر و رار هلا قجەنلوا نت فرط یعنف ره توبلاق تق و

 فرم هس هدارا نوحا یسلر و رارف هاب دمع تروشم سلحرب ی ۰ نده داوم هتسلا

 یدنقا نشر ننکلک مزال تیلصم "هرک اذم هلا یدنفا مالسالا چ رکر هدرا 0 هدهسلا شمل وا

 نارد یت - لصم توراو هب یمالسالا ج باب هلا ناڪتسا قاروا ۱ دیاک نالوا 8 دص وصح و

 ایسورپو هسنارف هرکصندکدلیا نایرج تاثحابم یلیخ هدنرانیب بونلوا تئارق هموقرم قاروا كردبا
 ینیدل وا ندداوم رروتوک هظحالم یرللاح كنبرپ ره بویلوا ملاس ندریذاح د یسیکیا كنرفرط
 روما نکل رولک مزال وا راتخا قرهیلقاب هن ر وذم دسلا یسیغنف نانل وا هظحالم نوها هدلاح

 1 فقوت هب هصاخ تروسدهرپ دبلس *هدا را بج ومر بوم هنل وا عطق لا دحاو یأر AA ند همظعم

 5 ٠ كيفه یهدناف رب هل تمح یار رلدساک مارک رودص ههر وک ذم تروشم قعا ردهابنٌما ی یکیدلیا

 مک ندرودص رادساک رول وا بح وف یب راششا نلتفصم نالوا بجاو یز س ادعام ندنعیدل وا

 هب هظحالم وب رونلوا ی هئطح و ضب رعت هرکص هرانل وا هدنحا شااو یاقو لف ود یدل وا

 . زررږو نیم رر نوچ هدام ےتک هنسهلج هدسلح تیاہن طقف رولک مزال یراغلو جد كرودص هروک
 (r مالسالا حس ود رول وا العإ دساک یچد نوامش طخر نوحا یدک ات ڭى ےک هدنسهرآ سلجم



 0 و کک ۱

 هر .صا دق دز لوا هرک اذم ره وصح هلا اشا نادوبف جد ۵ رک را هدام و ناب یفغیدل وا شا هدافا یدنفا ۱

 نانلق دقت و ضر هب هناهاش یاب ا ندیماممتاق فرط هدننعص ناذیتسا یدک وا وع تروشم سلح

 ا دلم رللاحر ماوع و الع مر نکل ردحاتح ههر واشهر هدّنلا يج داوم وبشا هنسالا كسرت

 ندنر وشم تاب سلا رایکم زب زلوا علاش ر راردنا تروشم هسا 4 یرلع اره رپ ره یرلتل ود | راصذ 9

jrردشدا لصا رار وهدا اش وا هنن رافر 5 یرلم ر> و هن انشا و هن راعابتا ودنکندمراو و رے ەچ  

 هرواشملادعد دارا سلاح ا دشا هرک اذلاب ها اشا نادوهف ن راب یدنفا شر مريم هدنابوب

 ردنا ره هرابچلیا هد هطاغ هدق دنل وا تر وتم هدن و ارز ۰ ردع ولطم ثلر و نع هل ر وشم تارا

 ِ جد هرک رب یدنفا ر هلغلر ود هدشک نوامش طرح ود ررول وا ملطم ول هڪ و ول وقسم تبلا

 دنس هظح الم كناش 1 نادوبف هر فرط دسلارف هدکدلیا هدافا یک تاودک هب اشاب نادوبق

 هدن روم ساع هلذمالوا ندداوم روت ] وا عطق هلا دحاو یآر قحا تونروک نابسح ید هروک

 هدنخان وو مالالا یو دین شب یحنوا كنال والایداج نیکمد رولیر و رارق هلا ارا قافتا

 یلدا مور Es یدنفا قیفوت یرکسعیضاق ىلا مور ًاشاس ندمارک رودص و رلاشاب نادوبق و ماتم اق

 لو ندنراول هاب یلوطاناو یدنفا رشام یرکسعیضاق یلوطانا الاحو یدنفا شیورد یرکسعیضاق
 یدنفا سارو یدنفا رادزفد و ك اردک و یدنفا قطصء هداز یدنجو یدتفا نیما هداز یدنفا

 لړ یلج یسبح هبساح یوطاناو انا حلس اح ہا ها سرو یدنفا ققطصم لبل هلال ییفوت و

 یودرا اتق وم هدننص اوه لدم هل رب سح ید ههدوج و ال اخا قس ول یرظان هناك رض و یدتفا

 سلع هدلاح یرفدل وا سصاح یدنفا تم لاع ردص *ییوتکم نالوا E هتداعسرد ندنو ام

 دیلع تل ود ید اسور و رویدنا طس و ضرع هر هحاصم ایایسا و هسا رو قرەنلوا دعع تر وشم

 هسرولک مزال صد سا كرح و طس وت هسا دا باح ا یشص نیلصم تعط هدب ودنا قافلا هلا

 لاح رم هسا ردعم و ولري دناصم هروک هن هيلع تلود رودس دنس رپ هرزوا كعا تک راشم هده راځ

 دلکلک مزال قل وا رابتخا ندیدعت هسا بسانم یسیغنق ندرلن و هطسو سما ندنغح هل وا حاتح هطس وتم

 یارجا هروک هرارق كجهلرو هدرلحو كلرهیلبوس یثالک هن رطاح سکره هرزوا قوا ج رت
 ا قارواو یدعاک هال ناتا رزق اد دص وصح و « هرکص ندک لند ردعح هنل وا ع ورش هناا

 2 ند و ات رادقمرب سلع راصح هدق دز لوا i هدافا جد اال هدشىل ندنعیدنل وا تارو -

 ید وصقم كن هلج هل وا هد هلا تردق دب تا ولغم و ا ردهطاصم لاحرهم یدک كنه راع

 یک دم یهطاصم وبْسا ی ره هنعددل وا رویا هب راح هیلع تل ود هذه ةلاحا ۳ رد ود ناش فا

 روتف بج وم هزم اکر ادن راو ه مرکسع كد مهلوا هطاصم هل رم رانعشد نکیغو تلاحر قحهلوا

 و ES تولل وا مادقا هب 4 رفس تاکرادت نالوا مزال هرز هدلاح یکیدعش ری ا تک وب

 یتحل وا رداص نادنریضعب كمارک رودص یراهالک ردماها و تربع دن غلف کا هلق و كنه رفس مام 1

 هفت یراکدتا داره ینیپرلانعم ردیلکد ناش "یانم قلوا بلاط هب هطاصم دوم دوخ EE بوک
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 : و حر ال ینانیآ كنددام راز 1 ندنک و دا شمالشالک تلد ] واهن ساع ض غع قرەنلو 1

 هدرانک یسچلیا دسلارف قیح ردق و یبدنل 1 جد ل تونل وا بلاط هب هحاصع هيلع تل ود

 یکیدبا یلوا ےس ندسعیدلوا هضلا لومح هب راحت هدننوعضم بوردنوک دغاکرب هنوامه یردرا
 یدشعا هداقا ود مرد ضع هدکدلک ییا وج مد زاب رول ود نص وصح مطس وت هب هحاصم 41 وا رهاظ

 رسيا هطاصم یغدر هلیسیکیا كن راتعفد هیلع تلود بوردنوک ۵یلاع باب 9 شاب هجدقا و
 هد هطاصم هکیدچآ اع لود یرفس هک دلیا دا را ییلاّوس رسا هطاصم یهلا و ےگ زکلاب

 دوخاب و ها رانوشد یدل وا روبحم ه هلاقم ځد هيلع تلود هلکعا دمع ضقن تب د 9 وا تا

 نده راح هيلع تلود هسا رول وا بلاط ر وا مدان دنکیدت | ندرب ٠

 : موڈ رح ا یدک ۰ یدیشلر و اوج ز را در ید ی هطاصم قبال هنر 2 کیا تانتجا

 كنلارق جد ي ات رد شعلا ناب یتسهدام یسهلاصم چ ۵ ی

 ۱ هكا هداقا ه هيلع تل ود یی دیضق وب ید نب هراتل ود ۲# هرزوا هب راح یتکح هد رود

 ۱ لابا هل وق یطسوتو هسا راو یداغګا ا ود ایا سا | ڭنەبلع تلود ر کا مدل وا روم

 | هطاصم لزوکر ایناثو هکراتم ادشا یلاعت هنع هلب راهظا ییطتسوت جد یلارف ایناپسا هسرولوا

 یدیشعد زکیرب و یقتیاوج توت 4 حالم هل وا رظنم ها وح مل! رق ردنا مادا هص وصح

 نمهنل وا زب , و هلهج ور هکرا بم نکیا هدر ددص قو | عو هداقا لاح تقیقح هراضح ود

 : هکراتم هله زال وا ا یهنسل یرنع 7 رو توف هنعشد و روتف ES یراکدید م

 د ا ا رودص ر 5 اس و" یدنفا قیفوت ندراضح كلرەد رداکد هدام كجەدا لوبق لعع

 اس انس او هسلارف تویلوا ها دام هک رام ددرص یدعش هل رلعا ع ورش هنا ب رب ذاحم

 3 هيس راضح یعیدلوا ۱, تلاط دص كن هبلع تلود هلا لیصفت یی راهدافا كن رلتل ود اسو ره

 شا هل و یساوعد جد كنابامسا هتشلا قرون وا مالک لقن دك ددص ود ردعمعت

 ربخ كن هبلع تل ود بتا یتلتسودو و یمدخ وش تیعلا رمظن ع هب هيلع تم )ود جد لیا

 ترح و طسوت هسا ردا صفا دلاصم و تا قاغا هلا هبلع تل ود ود اب لوا ا

 فرط تول وا طر ر هدد س رب قافناو هک هلط رس لوا رسا كجا دا یا هد هب رام هس رول و دادتما

 0 رهن رب هد زتیا .لوبق یقافنا كنايسور هيلع تلود رک ۲۰ رده وا اطعا هز ندهیلع تلود ۰

 كلام ی توق ردوو کا ایس ورا هلا تلح یلارق ایسورب ندنفرط یراصخ كتهماع تل ورک

 ا ضرع ا زاردو رود روا و رولوا شمراقبح ندلا هبلع تل ود یل ودرب

 یودرا ةرعألا هلا مدآرب ول هنر نالوا تک ال ند و رط 2 هد هسلاررپ و تصخر هيلع

 ندنالیصفت و یدشلتید رولی رز و باوج دتح الملا م هقاب هلکعا ناب یتعیدل وا وام هکقیک هن ویامه

 هسنا رف a بلاط هيس تنطلس ٠ هلم وا حب ی عدل وا بلاط روص هبلع تلود ضخ



 ردمزال كل و تاوج هرلن و لاح ر یتبم هن را عیدصت و رم هدشلط ِ ۳

 ایسورپ دوخاب و یللرب و سای باوج ه ولایسورپ بودیا لوبق ین ربطسوت كناناپسا هلبا هسنارفای
 یی ندوتروصو لر NMS ارت تیدا ی

 راضخ ود رولک مزال قل وا عورش هنسهلاکم هروک اکا بونلوا حطق هدسلحمو هسرونل وا رابتخا

 1 تیدهب نکل شلوا كلاس هباوعدر هل و دجرک ولایاپسا هدقدنل وا باوصسا ندسلح

 ج هلا وقسم هدنروص ینیدل وا طس وتم یا هد اما لکد لوح 2 هدنافرب هد راتخا 1 هیج

 اع راضح ود يها ولهچک زکلاب هسخو رودا طسوت ضرع یه هلاصم ندر هلیسیکیا

 کل ید ندو هنسکیا هحرک | امدتم یطسوت كنهسنارف كردا زاغا هاوج یدنفا سار ل راک

 زکال ردشیاسآ لیصخت دارم ندهخاصم هدکدید رویدبا طسو ضع هنسهطاصم هچک ا ید

 هال اف هن هل ر وص و ا شدا هاغه هج رب دقن یکیدلیا ررقت یرفس وقسم هدب ونل وا هحاصم هلا دیگ

 ول هڪ هذه ةلاطحا رداكد یک هب راع هلا e قفل وا ه راح ندرب داریشد یکیا هلکلتید رول وا

 رارکسعرس و راظفاحم ِ یرورض لدودحو هجنراو هنبئوخ ندهنسوب هلیبب رقت 4 راح هللا
 زکلای هب رام هساوا فرطرب یسلاف هچګ هلنح نوع ردهدکلروک كرادت ردقو یرهنلوا نیبعت

 وا ون تفولوا اج تارا ناب روت ا روط زل یا ا

  بانج ترصنو زوف ردم رک ادخ هدنروصو زلوا قرفت کد نمرکسع بوئلوا فرص
 هلکعا لاّوس یدنفا قیفوت ود ردتلود یعنف یراکدد ایسور هدکدلرب و یاوج رداعدتسم ندتح

 كلام هتوقو رکسع لردک تولوا درک رک هک ندنلصا ردایسورپ یرلکدد قروهدنازب

 عفاو هدنطسو كتلود یکیاو ځد یتکلعو ردنلودرب لباقم هب هچم و وتسم هذه ةلاطا قرهلوا

 یطسوت: كناپسورب هدکذلبا .نارذک ی ربمالک ۰ ردیبک راو ج اکلم ید هبهبلع تلود هلفا وا
 كن هیلع 9 هماطعا دنس تجاح هل کمر و دنس نکل رون روک مچ سه نادنراوانس هلا ف

 هل راعا دار مارک رودص ر رب شا هلا یدنفا قیفو ییعدلوا تلاحر ردا راعشا ی نعرا هب هم اصم

 باح ا u تعصم تعط مدنا قافتا دق با هیلع تلود بویغا طسوت ضررع ولایسورپ

 رانش د لا هلا هيلع تلود هسیاردا اضتفا یه راحت SE مردا طسوت هبهطاصم هسا ردنا

 یدیسلوا شا طسوت ضرع زکلاب هدب ویلوا هدنسهیعاد قافتا ولایسور هاکعد مردنا هب راح هللا

 . ردرزرنج ندنآ ید یسکیا اک هلرکو وتسم هلرک ارز ی دطسوت شالا فف

 یدک نکا یزادغرط و سس ولهل ورتدتدمر راک ا ید ی وام هداناو سو
 راضح هدک دلبا اطعا یدنفا سار قیاوج 2 شا بلج هنفرط ےک هلا قد رفت ند ول وتسم

 ماقماق هبا ۍدقا مالسالارخش هلیسراو هرکفتولمأت سکره بویمهربو رارق هثیشرپ هدنرانب سلخ
 راضح ود دروس هداذا هسلا هنره تاظحالم نالوا جا هرارطاح نه کب هدا وم وا هداموب اشاب

 وز سا تیاد مدنفا بودا زافا هاوج یدنفا هداز یدیج هدنراک دتا باتطخ هسا

 اک هان :اتحا ترصل و زوف قح تانج هديلع تل وذ يدل وا م ثاس را ندا او
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 هر ندرلنون كلیدعش رونلوا هطاصم هنابلاخ تقولوا هللءاشنا نوسروی ناسحا تیبلاغ هنرزوا
 تاوجرپ هرلن و لاحرپ راردهدنبلط باوج رانو هده ةهلاخا تحصید یزال وا هسذل وا هلماعم هلا تو

 هلبسح یکلاع تیدعب بول وا "یشر موه وم یساوعد كن ولانایسا هدکدلند رولک مزال كلر و

 هدنامز ق ردهشاط راکهلحر ورندەت وا جد ول هساارف قو ییسانم هطس وت هرز وا لود دعا

 راو یسهلبح ولرده ځد هعفدو رول مک یدنلوا هدهاشم یتعفتمو ریخرب 4 هيلع تلود
 فیلکت قاغا دفع دوا نکل ردراکرد e هطس و هک وق و رریکلم هحرکا كنولایسورپ

 هدلاح تیاد ځد كنآ روهدا راعشا یتکجهدبا قافتا هللا نمراصخ تیاهن هدنروص یفیدلواو

 تولوا هدنسهظحالم یتعفنم ودنک اماد اسور ځد لصالاق روهلوا رهاظ ندنسهدافا و یتولت

 ریلکنایمرربک هقافنا 1 هلا ولایس ورپ رکنا ابع ردروهشم هللا قمالوا یماودو تابث هدنزوس

 نیعلوا فورعم هللا لوق تا ورندهواو ردهدنساوعد تقادص هب هيلع تلود ورندعدق یلود

 یدنفا سر هدکدلیا نارذک یرازوس یدنا زالوا یسهظحالم نولت هکلب هسلوا قفتم هلبا ایسورپ
 فدک هنسودنک زونه نکل ردرارب هلمزب ځد ریلکنا هجرکا هدنناقالم یسچلیا ایسورپ مدقم
 ی هب ولهرتلکنا ت اشا نادوق هدنبعع یکیدرب و یباوح یدشعد ردمزالزکعا تک ید و ندنغيدغل وا

 هللا لا ور یدلیا هدافا یناچ ر ندنفرط یسیچلیا ینفیدلوا یرفافتا هد هداموب مدلیا لاوس
 هلا ولابس ورب هحصلوا هلو هلکعد ردرالکد قفتم هدصوصخو نکل راو یراقافتا هدنناذ یکتا

 هيلع تلود ولایسورپ هدقدنلق نایمرد یددص رولیهلوا هل روذحم هدتروص قافتا كنهیلع تلود
 كنولایسورپ نکل زمهنلوا هظخالم روذحم هسلوا موزح یکهدبا مادقا هبدخاصم ینیراعصخ ها

 الغا ه هتزولمهلوا سرسد هنضرغ ودنک هدننروض هطاصم ًاضرف راو یطخرب هلا ندقافتا و
 یرلنعند هلببسح مافتا نن هتشيا و سیا ,یتیدادتما كنه راح نوجا لیصحت ییضغ هدنروص یغیدمهلوا

 ردقوش یدزس مکجهدنا موجه ندلوق نالف هلکلکمزال ه راح رلیدعا لوبق مدلیا توعد هن هطاصم

 هدرکرابهتسو یدعشوخ ردنا فیلکت ییهراح هلرهبد لدا موه هلهج ووش ندلوق نالف هلا رکسع

 ۳ ۲ رم مزال ارا ارا ید هدهنآ هنلس کل نوسللوا ترا یاقتالاب اضرف
 ۱ ه هيلع تلود هلیسح هب رکسع ةطبار مدعو هننزخ تلق اما و كنايسورب یداذتما

 دعب ایف ید هجردقت یکیدلریو سأی باوج هبولایسورب رروتوک هظحالم یمررب ولا هبراح دادتما

 رولکمزال كعا ه راح ید هل رکاسع ایسورپ رع هلع تلود بودا ضرف نعد یولایسورپ

 سرسد هتعفم قجهلوا داع ه ودنک ندقافنا یکیدلیا هبلاطم ینیدقع هلا هيلع تلود ولایسورپ ارز

 ردلکد لاکشا یاح یتحهلوا هدنملع كنهيلع تلود بودا قافتا هللا نمرانعشد هدلاح یغیدمهلوا

 . هچرکا یلارق هسنارف ردلکد یلاخ ندضرغ ید ولهسنارف یک یتيدلوا یلاخ ندضرغ ولایسورپ
 كنسهبعاقجا تيه لصا كنتلود هسنارف ىنبم هنفیدلوا شنا ادب تیرهص هللا روطارما الاح

 یرلمدا و راک ردقو هددس ورح كلام هددس ردبا مالا دک رغ كند قرەلوا حراخ ندنتعببط

 ِ ردهدرلهحردقح هل وا دوس هدا هراسلود یتراح رونازف ها ردقو هد هنس نددیلع تل ود هل وا ۱
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 یک 14 زح
 تلود نوڪا تنایص ندللخ یتتراحت و هده سیا زئسلا ییهافر كمالسا لها 0 ند فال

 نیرشعكتراحن و هسل وا ەد ا هقشب تباعو اریز لرک و ل هلاداح كندلح
 رنو ردو یضض جد كنهسنارف هتشيا راردا فارمعا یراودنک ینو ردرهاظ یرلکچهیمریدتا

 ولرخ فرط یغنف ه هيلع تلود یدنلوا ناب جد یراروذحجم و یدلوا مولعم یرالاح كنس رب ره

 ساب باوج هاا ور هدقدننوا تاوعا ندسلم راضح را رازکت رهد رونلوا هظحاک

 نکل رونروک یلوا هچرکا رابتخا ییولایسورپ هروک *روذح نالوا راکرد هدنروص ییدلرو
 هطسوته هطاصم بونلوا قافتا زکلاب هللا ولایسور هلغلوا ضم هروک هبهیلع تلود هراح دادتما

 یرا و یدادول لب تر هولاسور رد ود شا هات ی
 لک رنو طو یا هلاک هند یافتا کا سم

TSله سنارف بول  

 اد هرلنوب هدقدنلوا هدافا هراضح وید رازمهلوا رب هن رلهساناق هدناغازقر هيا ول هتلکنا هلا
 دادتما هدامو یدنفا مالسالا م مش هلکمام هل ر و رارقر هسلحم كردبا راذگ تاثحابم یلیخرب

 هلیقافتا كنهلج بونلوا هظحالم یعفنو ررضو هرکاذم هلفارطا ردلکد تلاح تا

 هن رپ ره ندساحجم راضح ود ردنوام بولطم یسشوا عطف تروص نانلوا باوصتسا
 لود زک هسبا سیا یتسی رغوط لردبا زاغآ هاوج یدنفا قیفوت هدکدلیا باطخ هتشب هقشب

 یکرازب یرظوفو كرانو تلود لاحرو اشاب نادوبق هتشيا ردها عام زفغوفو كرپ هنلاوحا

 بود ردو نمهفبظ و هسا رونلوا لاوس هیعرش لئاسم ندزب رد رز شه هدرلرفس ردقو ردلکد

 هنکچهد ردرشفلو هدرارفسردقو قح آ ۰ ردشعا هلاوح هنأر كناعصا تو فیس ییلح كلکشم و

 یالکو كہلا راشم یدنفا یدیسلوا شعد ردراشلوا فقاو هلود لاوحا بونلو هدرشیا هلوقمو
 هلا اشاب نادوبف تیفیک هن رزوا كنو هسیا لاحهنره ۰ یدرول وا باوج ر بسانم هلاح و تقو ربا

 قرلوا هداعا هقبابس تاعا هک مزل قفل وا باومتسا رارکت ندلاحر نانلو هدسلجم راس
 هدنساننا لاقو لبق هیدازوا نوزوا هدنس سلح راضح هدننص هزاوم نی ررضو عفن كف رطره

 كع رق هسیا رولوا باتروص هطاصم نعل هلکعا لاتا هدثص یدر ه هيلع تلود كع رق ددص

 هددناصم نیحو د فک هجهل وش ندعرف ولوقسم هلغغلوا نایمرد یمهلئسم ردیلکد نک یدر

 . رکاسع ار و اشا نادویق ارج یلاعت هلوعب : هکهلوش زفلوا روصت هلهجور كا در ه هیلع تلود
 مزال قفلوا هخاصم دقع هلبا ولوقسم هدعب رادسلیا ریست ًابرح هلبا موحش هنسهرب زج معرق هیمالسا

 یرورض ندع رق هکمادام بویعا لر هب هیلع تلود یتسهریزج عرف ولوقسم هدنروص یکیداک ,
 دیمروک راسخ یلک هلهجو رخآ هنساکلا ودنک ندنفرط هيلع تلود هدراهبنرم كحهدبا دب فک

 یدر كعرف هيم همالسا د تکلع قوج كب ندنکلاغ یدنک قجهلوا لپاقم هنسهریزج مرقو

 هب رام هلا هلع تلود تقو ردقو امدتم كنولوتسم ارز ۰ رونلوا نظ نمهلوا هدناکما یتروص

 یراناش رطاح ۳ راضح هحملب و هدامو یدا یتیم هنسهیعاد تا یک رد قحا یا



 اال قماع وا شل رعت هرانانل و هدنحا شلا ها ردقم دطاصم هب هيلع تل ود هژنق و هدب ول وا

 5 1 تباوح a لهقاب دسال وا دارا هراودنک هرکرب هد روص قافتا دعع هلا ولايس ورب هدام و هدک دلنند

 رک رارف هژرفافتا هلج یتروص رابتخا یایتسور هلکعا هدافا یر صعد ندمارک رودص. ود رارر و

 قفلوا دارباو هوالع ځد رلهدام راس زالوا فیلکت یسهدام عرف وبشا زکلاب هجردقت یعیدل وا

 یت بیس هک ملهتوط د دسیا یدعا ملص ضقن ردقن ره هللا ولوتسم هيلع تلود الثم ۰ ردمزال
 "دلکعا هب راع نالعا بودا دهع ضقن بحوم الب ولهچ نکل نوساوا كوکشم یغیدلوا فرط

 یدل وا التيه دو راصم هق | هسک كس ردقو تول وار وبڅ هب هب راج نوا دعا دم جد هیلع تلود

 نادغب و نت وخ یدعش هدقدل وا سلم هطاصم و كا نمت فرا صم كن هیلع تلود ول هک ال وا

 عو یه وا در هن هيلع تلود ناک 6 رال نج هش دب دیک والثم .هقنل ب ضعب هدنرلکتا هنسو و

 ی 3 EOE E و وه گاو تان ۵ در داع لات 2 5 د) وا ترمص) 5 و “هدا ا كمالسا E ندند لح دیگ دداا ر ۳ . هل وا

 دا کو رکنا 5 رک هلنتسح قلوا قدم e ولهزاکناو قلاق ه دن دن هلع تل ود یرلن ] وا مزال

 نم وله رکنا یی دوم ندنزافغو هنلس كنساع ود وعسم تولوا لخاد هقاقتاو جد كنلفو ح وسا

 هب هل اکم لاحره داوم ضصعب یلاتما راد و جدو قلوا لفکتمو نماض ولایسور هدر كعرقو كلنا

 لهعتم اهماعاب ولایسور هننادار ,ا هل وتم و كن هیلع تل ود رول وا دار ۱ هن ولاړ ورب هدقدن] وا عورش

 العا دز هسردا دهعت یراتر وص ڭجەر ولا ۵ رعسلا ردا لیدعت و Ea ییسیضعب دوخاب و رول و هآ

 شعاع تیامر یسودنک هنطاارش كقافا تقول وا هس رول وا هدنس هبعاد لمدا دعع قافنا مرا جا الا و

 قیفوت ندرودص تحدا هدافا یدنفا ساز ییتالاشم رولوا ی و رک نیت وعد تولوا

 ر یدعش هتسلا یدا شام شالك | یک کرک هدام لد 4 یدعش راسو هداز یدیج و یدنفا

 هدنروص و ىدا ا هرظ یک قجهلو هطلار یکییدلرو را رق هنس رب نام نعل یدقح هحراخ

 تو 9 ردق و اعفاو عزام هن شعا زسا قافتا ولاي سور تبع ED را و ما NL روو ا اسا

 یھش لزوکح ندنو هدقدلوا نک یدقع قافتا لعسم یطثارش وش هلا تلودر رهاظ یرادتفا و

 8 هدغاکرب راهدام قح هل وا فیلکت هب ولایس ورب هدرحا لوا هل رلع | نیس جد ا بود رول وا

 طارش قفاوم هنما ره كن هیلع تل ود هلا لیدعت و CE کاو قه وا دارا هنا ایس ورپ هلطہص

 شنود یسودنک ندنساوعد هسا رلدا در او قفل قافنا دعع هسا ردا لو یافتا هرزوآ

 هطس و ول هسلارف هس رد آ اضفا تقول وا تونل وا درا و ر ذاح نانل وا هظحالم هلتهح یعحهل وا

 : هلروص و قافتا ايس ورب هدکدلرب و رارق هلا ارا قافلا هرزوا قمالراقبح ندلا یراهتشر رس

 ا نود و نوح ةركکص رد راکرد ه را دادما هش نکل یدنل وا نیسسک

 هشرول وا 9 هب راخ دلکلشبد رد وا فک ڭرەنلب یسارو رو هنل وا هداذا هب هلجرد هرک جات

 ماتح دساح قرەنلوا دیک ات ندنرلفرط راضح ود نوسنلوا ر هرزوا رارفو نامه ردم رک ادخ

 : 3 ۰ ردشلر و
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 هتفر نکا قثافو بلاغ هبورراس وی 0 هدتل ود و یارضح مالعا یالبع

 یرامدقم دن بس نوا ش ا و یراقدل وا ش ها لر هد را هج ردن دا ردلک ضارشا هب هسیلاع ةَشاط وب دتفر

 ثحابم دن رل وا الع یکهدن ر وشم سل اع نالوا دقعلم,
 6 تدم ارظن هنن راکدلم هشد رک هب هیکلم

 ناب رج هذسلح وبشا یغیدلوا شاک طاطحنا یلک یک شم نرق یکیا رب ہک ای a رطوب هدنفرظ

 عبسوت هیعبنلوپ تامولعمو کت هیلود طباور هدرارصعو هکوبلاح ۰ رول وا مولعم هلب راهثخایم ندا
 هب هراس فونص هددسنا قو یرلهلءاک تام ولعم و دارت تراهم ید كنلاحر هل هدص وصخ ون ردا

 <S یرافدنلو فوق و هدراتص و صع یا قرهلوا قاق هدابوب لا هل

 روبحم هفارتعا یراودنک قباس لاونمرب یتیراکذمهدبا مفت یتیم تاذ نوسروط هلیوش قلآ عفان

 مالقا ناطباض رانلوا سر هدلاح یرلقدلوا ندنل ود ناکرا مارک رودص لصالا فو ۰ ردراشلوا

 رکیلبح و تاعولعم هدنګا مارک رودص هلیسهیالتعا تارفط كرالهاان هتفر هتفر نکیا دودعم ندندادع

 یباهواو مان یکسارب كقب رط زکلای هدنراودنک كرەلک ضارقنا هناوذ قجهریدلوط یني راعدق قوم

 ترام بسک هگدلواو شلروغو هدنصشاشا هدیدم تدع ایّزکا هسیا رایدنفا رادفدویشر بولاق

 ٠ ردشلک مزال تام هست نو عیطلاب هح رد هجرد هلب راقلوب ندنا وذ نیا نفت و

 هلا مارک رودص نالوا دودعم ندهيلع تل ود ناکرا هلع تلود روما مامم ورندهتوا

 اوم هلوقم و تولب رو ک موزا هن رال ر دنلوب هد سلا هل و هش ندنکیدکهنل وا | رحا هرواشلادعب 1

 ی مس انا لرهیلرب و ةتشر رس هجراخ الصا هرک اذمل اب هدنسب الکو صاوخ هسا هیقتلو

 یالکو هلفوخ ندناضارتعا قجهلوا دراو ندهرکص هدلاح یغیدل وا ندنحصم و لاح ةءزال قفل وا
 ید ا كجو نانلوا دقع هرورضلاب كرەيم ەك: نو ی خو هنراودنک ودنک تلود

 اا ارا سکعنم- هسناحا ندلوا ریکرارق زونه هدامرپ بویمهلوا لق ےل مرک ل

 هل راطخا كندنفا مالسالا مس قباس نا نه هن راقدلاق ری هنس تنطلس ناکرا هدص وصخ و

 ا 3 بخت هباشاب ماتمعاق ه رک و بونلق دقت و ضع مورد هلق هدیلاع باب یسهدوسم

 هلیئر ( ۸ ) هدلید یقروص ۰ ردشلوا دراو نوام# طخ هعطقر هتروشم سلح راد هنصوصخ

 ۱ ۰ رول وا ديف

 كنتاضح راضح تولوا هللا ةناما سلحو هدسلح ماتخ هجوم نوامه طخ لوا هتشا

 یسافخا و مک ود را یتجەلوا بج وم یترمضم عاونا هتلودو ند یراششا هنسهفشب ندنرلسفن

 ۰ ردشلر و نیع هتشب هقشب هنر ره نوا یس هالجا هدحا و درف و

 هلا یدنفا سر هدنسلحم هلاکم كرەلک مزال قلسوروط هب هلاکم هلیسیعلیا ایسورپ ۰ 2 ندو

 مالسالامحش یکودا ندهمزال یهو كنرب ولهتطان و ولتارد جد ندءالغا یالع هتشپ نداشاب نادوخ

 هن هلاکم هبلاراشم یدنفا هلکعا ناب یغدلوا ی سانم هقتشب ندهداز یدیج هدقدنل وا هدافا هب یدنفا

 داوم ضعإ هرز وا قفل وا دارا هنسیلیا ایس ورپ نوجا یک وا جد هقافتا ط ورشو شارویب رومام

 نادُعب و نیتوح و نیمضن ی هیلع تل ود دی رفس فراصم كن هم دم وقف داوم ردشغ وا رب رگ هدعاکرب
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 ا r N نکعو در هر هباعتل ود یراهقنلی ن رک هنلا هدن رکتا هنسو و

 . كنایسورپ كنلفو هرناکناو كرت ههیلع تلود یتیرانلوا مزال كن هدیدع لاح یراقدصاب قابا
 وقسم ولهاکناو قلوا لخاد هفاقتاو حوسا كرکو كنلو ریلکنا رک هلیبسح قلوا قفتم

 ۳۳۱ ۰ ار یاهو ندا اوو تكمامربولاض ندزاخو دتا نما ود
 یکیا ییهدا ۳ ه رفتم داع تل وتو قوا عنم یرلهب رګ تراک ندزکدهرق كند هلا هبسورو

 . فراصم هلسهظحالم یدادتما كنه راع دعباعف هلغلوا كحهدا یدعت قافتا ایسور بولوا هنس

 ندولایسورپ تولوا یراصوصخ كلر و ه هیلع تلود ندنفرط تور هقآ مولعم رادقم ندمهّاس

 هبرح هسا هلع تلودو ققو هدنلاح Ea هدررمط و حف تلود قفتم یکا ا هكا

 ۳۱ را اا ا ار ندمضاع مایاو قبا هایسلوا شا ترشابل هام
 د ولایسور هدهسیا نېم هنسهظحالم کج هلک مزال كمر و ینبزار ندنسهشاس فراصم كن هیلع

 كلش ود هندیق كن رشت ههشاس فراصم ًارظن هنسلوا شنا قافتا ضرع هلتروص هناعا هب هیلع

 هنراتضح ناخ دی ادبع اف 4 ییاتمن اق ی هد وق رم داوم E o هدامر هجوم نادنح

 ۳۳ هرم رو نقر قوغص یسهدام هاو هنرزوا هیخا "دام وبشا هدقدنلوا ضرء

 ی زونه هنسالاب كر رفت جد نوا یسهدام یدادیسا كعرق ندرولهبسورو مدمهدنآ ف كاجهر و

 هرکرب عامه ن کل هیلبا تبیصذ للا نامه ردنا لر لصن هلا زوسر یع رف یادت یزوا

 یس هبلاطم هقا ندایسورب كنهروک ذم داوم هلیسلوا شلروس هدیشک نوامه طخ ود نوسلوا داب

 3 ۰ یدشلرو رارق هرزوا قفل وا فیلکتو دارا هنسچلنا اس ور یرلادعام ندنسهدام

 رطاح ناشی رب هیلع تلود یالک و هلکعا دراوت یئداوح یسالیتسا كنزوا هسا هدرلن وکو

 ۰ ىدا راشلوا

 كسار تاتکلاسر هلا یدقآ هداز یدج یوک یشب نوا كنال والا یداج هسا لاح هنره

 ل ردلک جد ا ايس ورپ هدلاح یراقدل وا رضاح هدنعان وف عقاو هدهناسرت كناشاب نادوبه یدنفا

 یودرا كنچلنا حورشم لاونمرب هلرب عورش همالک یدنفا دشار ادتا هدقدنلوا هملاکم سلح دقع

 ۰ یودرا بولوا هدفرطون الام كنسهدام ایسورپو یتغج هبمهلوا لاب ندروذح یسعک هواه

 بودا هدافا یفیدلوا ج ردنم هدنسهمانهبتت كمظعإ ردص یفحهیلاق تحاح هناذیتسا ندنوام

 تیام بویلوا مرلم هخدنل وا یعسهنمازلا ردق تعاسر و رارصا هدصوصخ وب هسیا یسیچتنا ایس ورپ

 .. هلرب قیلعت هناذتسا ندروما یایلوا رارکت تیفکو ندنکیدلیا رارغا رامظا هلا سای تروص

 33 ۰ ا اا  ایفرط شر یردل را مالک لق هنسهدام دنس

 ۶ لدتس اا ور هدکدنا لاوس ود ردراو مکجهیلیوس جد هروک هنسیکیا كنوب ردیقافتا

 E ماععنا كنا س ورب یهبلت كلارق کت e هنسن كن هیلع تلود یسهداف لي و و

 ۶ ردتس مداف یه وا جرد هدنس ررح هحورپ ید یسەبضق هلو كماعا هطاصم هبلع تلود هق.دل وا

  هدیودیا هحاصم نکیغوب زعربخ مزب هلع تلود درج ندارم ندنوب ردقافنا هدهنو طسسوت هنوب



  هلمح و ولایسور دلد هی رب و رارف هب هاتم هلع تل ود لاق هنس د ردتلات ام ولایسورپ

 و هلا وس نانلو | دارب | ندر 5 یدنفا سر ود 2 هنل و رارب هده راح كجەدا ج

 : ول هک و ول وقسم هسا نوچا كا ه راع نالعا و ایس ور رکا | زکیدا ارم ندلاّوسو مود يليا

 نت شعا دبلع 2َ رز وا ا ا هلا ول وتسم هقراعاد هلج ز ا 91 ںی 4 راح نالعا هلا 2

 نکل ا هلا ر EE N کج و ِ ج ندنفرط ح وسا كن هقراع اد ولابسور -

 و قافتالا هلا وقس ول ملو یدلبا 0" و راعشا ها ھ4 لع تلود ی هدا طیص

 ی ودنکح ولابس ور یدل وا عزام هفافاو ولاپس ور ن > رلکح هديا ى هنهلع كن دلع

 بود ردا بفرح نالعا جد وا ايس ورپ تا E رکا رابداکح را یک ییدنسوک

 دسر ر رخ لا ونمرب ندیلع ملا ود فرط نامه لا فاکس ا ندکمر و ید+س قافلا ص7 ودنک و

 تلود رخآ تلودرب تیاهن هرکصندکدتبا نایرج تاثحابم ضعب هنرزوا كلوب بو هتسیا كمر ولآ
 دیس رپ هلو هلع تلود ا ردمزال قفل و رارب هدررص و ا هرکص ندکدلیا قاتا دعع هلا

 یعبدنل وا ضرع ندنقر ۳ رمد هل تطاس و طس وته ر ا هطاصر كحهرب ولا نشأ هرکص هدب ورا و

 لر هلکم زال را سا كە راحت ندنفح هل وا ط و رم هلی ادنس وب نکا ولریح هب هیلع تل وق لوبق هدنر وص

 تل ود هرکص ندنع وقف و تالاحو و حج هدبا عافتا ولایس ورپ تولوا راتف دو راصد هک و هرلع تلود

 لاح تقیتح ود یلائوس نسب ضغوط لزوس قجهلوا شعا نوجا ولایسورپ یه راح هيلع
 باوج كجەدىاعفد یو مود رص ا ا قصد وا دا را ندنف رط یرلصخ رم هیلع تل ود قحا ندقیحآ

 هاوخ رخ رب یک ولایسور نکل را هکمامرپ و E راد 3 لر ا هب هطسفس E ندنعیدمهل و

 ندا نار < هن رز وا كنو بودا ضد رعل ود رو هثل وا جت رد نوى داطعا كس هدزنص ا لود

 تا ودا E ردنا نام یدعت 22 سد هلا راعشا ییعدل وا یتصحر ندنفر طظ ی ود اا تاحا شعب

 1 هه راحت وقالوا ندنفرط ولایس ور دهع ضن هن رزوا د نکل ماعا | تانتحا نوا ادع هلا هلع

 نالعا جد ول ايس ورب هدن روهظ بیس ر ندنفرط رعد ردم زال قعام لا ولایسور دو دوح

 زنا مر درلع تل ود هق ذل وا ققق رعم كنولایسورب هدنص وصح قافآ دفع هد ر وص و ردا ترح

 ولا س ورب هدهلیاعموب تول وا جم كعا یش هلع تل ود رص و ۲ E هب ولایس ور و كماع |

 یک د رول وا CE د رام كتا تشل هناپسا یلوصح كن دصاقم ولربح كن هبلع تل ود

 ندنعیدل وا هاکزب رک هحامت هندارا كداوم نالوا 2 ° قیلکت ندهیلع تاود فرط قباس لاونمر

 ول ربح ندنفرط هيلع تلود بورا ندنش وق ید دعاک داوم نالوا طض ےک لوم یدنفا شو

 فراصم كن هبلع تلودو یصالعسا عرف دره د عهدا ناس یدیسلزاب هدعاکرب راهدام نانل وا ما

 5 اسع و یدرال را هقلی نانل وا زلمتسا ندن راق هنس و و كالا نیتوخ و یییعت كنول دیک یس هی رح

 دیس ور و کز هب هيلع تلود كن رل وا یلموزا ندنسصا را دیگ یرلفدصب قابا هد 4ب راح نيج هارد ات

 یرانو ید علا ايس ورب و نایم رد ییرهدام ین ندراذک و هدزکد هرق كن را هنیفس دی و

 كن ولهرلکنا یدنفا سس ر هرکصتدکدنا ناب ینکج دیا یعس هبنرم يعسو هدیابوب كناسورپ قیدصتلاب



 ۱ a ۱٤ ۰ نود ناو یه
 هدب ودنا لصاح و ندنفرط ٌکدقآ هلع تل ودو یرللوا لخاد هفاةناو جد كنولکتلثو 7

 هیسور ندنزاغو هتبس كنول هتلکنا نوهسهلیب هردنوک هزک هرق هلیتیعم اشاب نادوبق ینئافس ةفاک
 . ندنفیدل وا قفه كنهيلع تلود لود حوساو یسریو هطبارر كنولایسورپ هنسمامر ویلاص یتیرایک

 كنلارق حوسا جد یمهطحاصم حوسا هسیا رولوا ردتم هطاصم ولریخ هب دیلع تلود تقو هره

 كن رتل ودكنلف و هزلکنا یسچلیا ایسورپ داربالا یدل تیرا هدام یمه وا دقعهج هل هللامزب هرزوا یدارم

 هلا رثآ هدام وب ندنفیدل وا یراتصخ ر كن رایچمءا و یتکج هیمهدبا هدمع رد یدعش نص وصخ یرالاخدا هقافتا
 كنولایسورپ طقفو یتفیدل وا حاتحم هتقو یخدوب بولوا فوقوم ههرباح كر هيم هلمشلب وس هداروب ید
 ین وا لصاح هلبتسبط یسهداراو تدلع تلود هدلاح یتیدلروب اطعا دنس نالوا ی ولطم
 كنق و هربلکنا هدنساننا وتابنا و هدافا یغیدل وایضخرب هقشب ند هظفاح یاب ور وا ٌهنزاومكنتل ود ایسوریو

 یسارجا| كتحصمرب قرلوا هدنلا- تیروهج هکلب بویلوا هرزوا لالقتسا یک یتلود ایسورپ یرلتلود

 هدنروص یکیدلیا قافتا هلبتلود ایسورپ هیلع تلوداما ردا فقوت هکلک هرو ییآر كنيشک كيب جاقر
 هدنناشت كنولایسورب قرهنلو ربارب جد یراتلود هل ًارظن هرضاح لاح هکلب ح وساو كنلفو هرتلکنا ۰

 ثكلر و ندنفرط SEE E هه را قحا ۰ ردیعبط ما یراقجهلوا ورید هنلا رڌ ایسورب

 ضمن هتهملع ایسورپ رتنعتد هلغل وا ییفادنو یظفح زهافنا هاب راتل ود كنلف و هماکنا مر ارز ۰ رولکمزال

 ببسالب ولایسورپاما رردا ع ورش هبرح هرزوا یرلقافنا یاضتقم ځد رلنآ هدنروص یرلک دتا دمع
 ندنزاغو هتبس كنرهنیفس هیسور یلود هرتلکناو رلزاعشراق ران [ هسیارلیا ترشابمو ادب هه راحت
 سم اچ مد یاب ساع ود هسور ضغ ندنو طقف مالیب یمر ردىا دهعت یعلعلوا عنام هن ر ور

 نم هنس نک ندقمتیچ هزکد قآ ندقطلاب رګ یتساغود هیسور یتاود حوسا تجاح هن اکو یلکد

 ها هجرکا بولوا قفتم كنديلع تلود ولجحوساو ۰ رولیهدا عن جد هنسو یک یکیدلیا

 دیفام عم ردقو یکیدتا روصق هدهناعا ځد یتلود ایسورپ نکل ردراو یرلجاتحا ه هناعا هلدتهج

 ۳ ۰ و یا یو لفو لد لی راد هو هداموویوید یا خد لزوک
 هقافتا دنس ییراطرش قلوا لخاد یراتلود كنلفو كنا ترشابم هرح نام یک یکیدتسیا كنيلع

 دنس ررح هجورب هلا قیلعت هن رومظ تنجر ینسعشرک هکنج كننلودو اما یتکج هيم هديا حرد
 ملست هندب كنولایسورپ یتیرابتخا نانع هلو هيا هیلع تلودو هنکیدتا رارصا هدنماعدتسا

 دنسهداراو یر لروما یابلوا هدوب كردمهلب ر و رارقرب ید هنسهدام دنس وبشا ییبم هنکجهمهديا

 كن هبلعتل ود بوراج قاروا زارب ندشوق موقرم "یچلیا هدنبقع یکیدلر و ماتخ 4 هلاکم هلر قیلعت

 هدسلح نک هلرر تردابم هناب تداوح ضعب كرەد عهدنا هدافا هدام حاقرب یکح ہدیا ظح

 نالوا عقاو كنلارق ایسور یدعم یدبا هدنسهدارا قافتا هلا ولهل ولوتسم هرزوا هجو یکیدنلیوس
 هل نانلوا غالبا ههدایز ندکی زو هلبسح یسلوا ولوقسم كنلارق هل راشنوا غراف ندنوب هلبمادقا

 _ یرارادفرط نالوا هدناتسهل یلارق ایسورپ نکل ید رارولب هدا لاعا هنهلع هيلع تلود ییرکسع



 یک دو =

 لارقف دز قرا هنلاعا و هرادا كل < هل نانلوا زور داکعا لاطدا نفر كنلارق a هل تطاس و

 دنفدل وا شلر و رارق هرزوا قدالوا یراح یک كالارقو قم وا هرادا هللا رامدآ هقشب بويع راق

 اا دم یتافتا هل یدلوا شلوا هلع یدنک یدمش رکسع یفیدلوا شمریدتا ل ارظف

 نالوا هدهل یتح رروهتسیا كا دقع قاسفتارب هلیلارق ایسور رولهل یدعن نکیا قجهلوا هلا

 بوردنوک ر ا كی یکیا نوا هندودح هل یلارق ايس ورپ نولو توق كن رارادفررط ايس ورپ
 واشراو نالوا یموکح رقم كهل هساردا باما تقو هنره هدننعک تیوقت ییرارادفرط ایس ورب

 لاخدا هناتسهل ییهموقم رکاسع هدنآ یعیدنلوا راعشا و ریرحت ندنفرط یسیچلیا ایسورپ قم هدنرهش

 یتکلم هل ردشمالاق ور ندولوتس» یدعش هدنغاروط هلو شلوا رومام یرهدرکرس هرزوا كعا

 یدعش یداردا كرادت ندفرطل وا هسلوا مزال هنره بولوا هدنسهباثم یرانزحم كلرلول هیسور هسیا

  راکرد هدنصوصخ یرافلوا درط ندنغار وط هل هلمجوو كنولوتسمرایدل وا م ورع ندنسهلج كرانو

 هربخذ ندهل ولوقسم ارز ۰ ردداع ید هدي نویلوا صحت هب ولوقم زکلاب ررمط نالوا

 ردهدکم رو د اروبخ وله هن رکن اسع وعسم نانو هدرفرط ور هلیساوا نیواع نقل آ

 بوراقبج رکسع كب یللا ندناتسراحم ولهچګ هلا زارنحاو فوخ ندنناکرح هنوکو كنولایسورپ و

 بولوا ماتم تیاغ ندنناکرحو كنلارق ابسورپ جد یسهجمراج وقسم یدردنوک هنیدودح ایسور
 هل وبشا كنلارق ایسورپ هدننوعصمو ۰ یدردنوک دغاکر هللا تاریبعت هلاعضاوتم هنلارق ایسور

 " هبلعتلود كنولهل ناو ید یلارف ایسورب ۰ یدیشللا جرد ھا مادقا ردقوا كي هتسدام

 یدلیا ناب یتغیدلوا یار هلهجور هنن رامالشق هدنسضارا هل كنولوهسو هن راش راق هنس هل راح

 ولجوسا كرکو ولایسورپ كرک ارب ز زلیا زب وج یتکرح فلاخم هنیدارم كنلارقد ج وسا ولایسورپ
 كن هقراعاد ردفیعض ولجو سا قحا رارد هدنسهبعاد كعا لقت ییرتوق كرانعند حد یسیکیا

 ار را را نا 7 هب ول وقسم مه ارز یدا یدل واک ر علیا دل ری
 هرشط ندعطلاب رح ساغ ود وو روش هللا هلبا اوقسم کلا هدنوص ییداکچ وریک دقراعناد اما

 ولج وسا اد وز رم هلردنا فی و یول هقراعد قلود ايس ورب هيلع E یا یه را

 .قرلوا ولریخ هبواجوسا دوخایو ردازوا ییکراتم اب ولایس ورپ هرکص ندنو ۰ یدربدتا هکراتم هللا
 اور هل هاست رقم یرداوا رو ولج وسا هلا هلع تلود می نر ی

 هدنتروص لوبق مدع هلو لوبقه ندنفرط ولوقسم یدیشعا ضع هول وسد نص وصخ لو یارف

 یاب یتکج هیمهدنا دارت هلهجور یولجوسا ځد یلارق ایسورب ندنکیدلر و تاوج هناراکهلبح

 اکرام كندیلع تل ود ایا وله هرکص ندماعیئادها تربف یدزاب هولرت سم دنا ییقتا

 قحا ردقو یکیدلربو رارق ید ندفرط ورب هلکعد ردیمراو یلصا مرویدا عاتسا ینکیدر و رارق
 ا اهدنسا هک رابه تولک یرادغاکو مدآ دن راف رط یسهعلق N د کسع رس دا ل ندر دم

 ندهبلعتل ود فرط راشمد یدر و رارف هن هکر اتم هلی رکسع ری دارغلب ول درگ یرامدآ نالک هنفرط هطا و

 ردلکد ندرلیش رولوا قغلوا هبراحم هدرللح راسو هکراتم هدلحم یکیارب هلو بوليرو باوج ځد



 ۱ تک 1 ۱33 ۰ و :

 ۱ ۰ دال وا یعوع یش یراکدید هک رامو لغت یطارشو یتدمو یساسا كن هکر اتم

 هرزوا قلزاب باوج ندنفرط یرکسعرس نیدوو نددارغلب هدنرایدا و ردیلمبا نیت یرلاروب زک هسیاتسیا
 هرکص ندکدلند ردقو ربخر زونه نددارغلب زرولب یتکیدلردنوکح تاررح ندنوامه یودرا

 ییراو لصا كنو ابع یدلوبعوقو لغو لد ضعب ورندنوک یکیارب راد هب یزوا موقرم چا
 تصص هدک دلک « رکصندنو ردقوب تاررح زروهدیا عا ندهاوفا یددصو در هلکعد

 ۱ 5 ۰ ردشل ر دشک هلباوح رول وا مولعم تص

 رک ثب تم یونس هده راح ماکنه هننل ود ح وسا ند هیلع تل ود فرط قیاس لاونمر

 هدنسصوصخو زونه هدهساشغلو هدکعاه راع هلباهیسور ولجوسا وشم وا هلواقم هرزوا كلربو

  هلیساطعا كموقع غلبم ندنغیدل وا شعامهلبرب و ندهیلع تلود فرط جد موق رم غلبم و شما وا طبر

 كن هبلعتلود بویتسیا یعطق باوجرب یسچللا حوسا مدقم هام دنچ راد هنس وا اضما كقافتا دنس

 . ندیرح ولجوسا هدهسیا قو یلمگ كنهنزخ هکمرو یدقاو هلبسح قلوا یرفس هفرط یا
 ۱۹۳۰۲۱ دیشب نت ت را لار لوا لح دک هرکدقا یساع ود یهدقطلاب رګ كن هيس ور هدب ولیکح

 هه و ندنغج لوا روبح هکعا فرص ینتاق جاقرب كغلبمو هیلع تلود نوجا یسهظفاحم كنفرط

 یهیلک عفانم كرهلب روتک هتربغو قوش ولجوسا هسلر و ها هسیک كی جوارب كلیدعت هسیا زاوا
 1 هراجر جد اکو هلل وا لاکر یبهشاضم كنه زخ قا تونل وا یی و هظحالم ود یدارول وا بج وم

  هنتسجلنا جوساو رولیقابهلفسات رظن هنسم ر دتا توف یرلتصرف لزوک هلبو كن هیلام هام ندنغدم هنل وب

 هب ام باب هدانناوب هسیا موقع "یچلیا ۰ یدیارولیدووآ هتروص ررب بوبمهلرب و ځد ساپباوج
 3 هدننعص تمدخ ضعو تنواعم هب هبلع تلود درع كنلارق حوسا هدنن وعصم تور و رب رفت هعطقرپ

 زارا كملاراشم لارف جد ندهبلع تلود فرط هلیسا وا شعا الا هب دکل ا .e یدنک

 ا اوا هدتنلومام قلروب هلماعم هرزوا -یسهدعاق . لشلاب هلام هنامد یکیذلیا

 را هتف رطاب ل ردلک مزال لب تعنع صرف تقفو تولوا ندهسج داوم هدام نانا وا ضرع

 9 یار و رخ اتالب نوګا یتینما هل و ندنو لنتکلع یدنک دوخابو یسه وست كصوصخ نالوا

 ۰ كحببر و نددیلع تلود فرط ىنبم هنغیدلوا ندلاح ةمزال یا ثبشت هابسا ندا اضتقا

 ور قباس لاونعر MIS تاقام هرزوا قلا نددنفا نشر همش ییعطق باوح

 ۱ ۱ ۰ اه دمو هل سام اشور اوو همش نرل رو يطق
 ۱ رو تمام تمل كنولج وسا هیلع تلود ندنفیدل وا تقو هندقع هلاکم ساع هل سلبا جوسا

  2 یرفس هفرط یکيا كنهبلع تلود نکل زعا غیرد یشرپ ندا تودا نیس و ردقت هدهجرد

 ۰ زرولوا رای ود ههشاضم هدا ز رب هرکص هسار و هل هزس ندهن زخ دوجوم هلیبسح قلوا

 تفوهناما ۰ ردهدش وا مادقا دنلبصخ يلا هلاوح ندرت شعب یدقنآ يجر و هزس هیلعءاب -

  كاردنوک رخ هنسیجت:ا حوسا هلیسهطسا و ناجرت ود ردلکد مولعم یفجهنلوا معاستو لیصحت

 ار هددطاصم جد كلوا حوسا هيا ردبا هطاصم هلیسادعا نامزره هيلع تلود و



Eمگ ۱۰۷  

 لو رار هدقامناو ید كنولج و سا هلغلوا بلاط هقافتا ولایسور تح ۰ ردشعا ممصت

 قلدووآ یشچلیا حوسا اهد زارب هتروصو و قفلوا قحانتمارب ود یدلیا دارا هنسچلیا ایسورپ

 یج د نوا كنال والا یداج نوجا یسهدام ابسورپ نالوا لاحتسا تسدرد نامش معصتلاب یروص

 یسهظفاحش كنلحاوس زکدءهرق الوا بول وا دقع تروشم ساخر هن هدنغان و مالسسا الا وک

 هبایسورپ قرهنلوا نایمرد یسهدام ایسورپ هرکص ندقدنل وا رک ذ یسهراج كنبلج هرخذ هتداعسردو

 . ایسورب نکیایکیا مراد جد هدکلرب و سای باوج یک یک هیمهل ر و دنس حورشم لاوئمرپ

 نوها هدیاب و قرهنلوا هظحالم هلبفا رطا هلذلواراکرد یروذحم یقیچ هنادیمخد نشد یوفرب یک

 تعاس شبترد هن رزوا هدامو هدقدنلوا هدافا هراضح یک هلک مزال قفل وا راستخا هسا هل نرش

 لخاد جوساو كنلفو هتلکناو تاقالم هلا یسیچلیا امس ور رارکت تیاهن بونلوا هثحابم و هرکاذم

 هد هرکرب هلا هبسانم تر ام تم ضع یروص كلبا قافتا دقع ولایسورپ هلا هبلع تلود قرهلوا

 رارصا هدنساعدتسا دنس نالوا یب ولطم نامه هلا بانتجا ندنروصو هن و قوا دارا هنسودنک

 ولایسورپ هسارولوا كحهدا هطاصم هيلعتل ود تقو هره هکهرتف یکیدتساا نجرد هدنس هسیاردا

 ناف رط رر ا دودا ترح نالعا یاسر یرالوا ی ۰
 مک وا هر هلرب قیلعت هنطسوت كنولایسور هسا رونلوا تو هب هاصم هلدتطاسو رتلود هقشب -

 نرو ادارا ل
 لا ره و یه والع و حرد ځد یسهرابع تطتبهدیا هطاصم دقع هلا هطساو ر ید توت

 رارق هلا | را نا هرزوا انار نیل طه
 1 یدلر و ی

 شار یدنفا هدآز یدیج و كناشاب .نادویقهش ا ی 1 كنال والا یداج هیلع ها

 2 ایس ورپ وا دا دعع تاقاللاب هلا ی هی ای | ایس ورب NNE یراقدل وا اک یدنفا را

 2 هقافنا لمس تاب شش یس رک هب هب را هلا وع سي دی ` :قافتالاب هلا هیلع تل ود ها

 "ییلیا هدلاح یکیدلیا ناب رح را هتحابم لیخر كس رزوا كنس وا دارا ا ایس ورب یسغل وا

 ندسفرط یرلصخ م هیلع تلود دلکعا هدافا ابعطق ییکح همدا جادد طرشرب لو ةا مود ر

 كالارف یراب نیسسرود رول وا ارد اما هه دنا تن مای هکنح ید لامس ورب هکنوج جد

 ملدا حرد ۵ لمس هلا تدم نیمعل یصوصحخو هدر تدا ناب و نمک یتکح هلی ه دنا كنح تق و دن

 هالشاب هکنج هل روهظ ببسر ن راب هکلاقحاو ها كنج, ج ملارق هکلاقحا هدکدلبند

 Cl یار ید هروصو a د وح ید ندو رط ور كجد مامهر و زوس ریییصم لوهع

 یدن ک یدعش هرز وا قوا نادیتسا ندروما یاسل و | ه دعل روک تروص رکید رب هزرمرطاخ

 كنابسورپ هسلا رد هل اصم نامز در ره هلع ت لود تب دیتا م هيل وس قرەوا ز٤ زوس

 یدنس ز کک دسیا هبلع تلود ی یعل مدنا مد اشسا رپ کک و رددبع e یسع) هل طس وت

 هب هب ربخ ةخاصم ندنقر ط رشد a طس وتم رح ا را a یا بس ول نکل نوسر و :



 هسا ردا لوبق یتکرش هدطسوت بورب و ربخ هبولایسورپ هيلع تلود .سیارولوا قجهلوبعوق و تبغر
 جرد یطرش قل وا شا اشا یدنس نوع هل رابخاو درج هلع تلود هدنر وض ییدعا اف

 قوا هظفاح هیلع تلود ناش ندنراعش كعا رابتخا نانع ےلست هبایسورپ هلبزارتحا دیقوت بونل وا

 جد مور ۶ منا SS راهشفانم لبخ هن رزوآ كن و لر هلند مدا هرک اذم یتروص

 دارا ه ولایس ور هسلا رالک | داوف هب ودنک. هدهطاصم دعع هبلع تل ود هک سال وا چد هلهح ووش یراب

 ار ز رولوا شوخ هل زاب ود ردا ا ها اد ینکجەدىا ا كنلارق ايس ورب نوستا 3

 لاکتا لح ندزیکیالب . یتیراهعدخ كن رتل ود اب وروا زن طقف ردوا ید هطاصم دمع هطسا والب

 لوا هلع تل ود ندفرط ور قحا بود زر ردلب یفدلوا بول وا ول هدف هب هيلع تلود هلا

 یدنفا سر هرکصندقدنلوا هعزانم زارب ځد هنرزوا كنو ندنغیدمهنلوا لوبق یریبعت ردنا
 هرکیدکی ندنفرط و هوالع داوم ضعب كره روک .ندنیفرط بونل آ هلت تروصرپ ادتا زالوا هلب وب و

 شلوا یک رولو رارق تمصم بود رولی رو هطبار هتروصرب هلهج وو و رونلوا هنارا و لاسرا
 هلمسا وا لعفنم یچلیا ندنس وا ناب رودح دن ندقرط ور هدد یک ه ودرا كنىچليا هد هسلا

 .قیلعت هناذیتسا ندنفرط مظعا ردص رارکت جد هداموب ندنفیدلشالکا یغجهلوا شا شيا هنب

 عورش هزوس كرەد مهدنا هداقا جاد هدامرب موق رم يليا هدماکنه یورو ماتح هسلح هلرب

 . انف و شحوم ضعب هلبراهطسا و رلتلود هاوخدب ران رک و دسنارف رک نالوا یارکفرط راتعشد لرب
° 

 تدناسفت تبوروش ود دن را رب سالڪ و هلع تلود یراض ندو رار وت هدا رمشت تداوح

 هلوقموب هرزوا یساضتتم مناهاوخ ربخ رسيا یتیروهظ هنداحرب هدهیلع ةناتسآو ردیساقلا تدوریو
 هکنج قلخ هدنسانلا تحصن و ظعو حماشم هدهشنرش عماوج رولک هعرطاخ هراچ رب هنعفد كفيجارا

۳ 

 . یتساقلوا رابتعا عم "هلاحا هلهجو رب هفجاراو بیذاکا هلوقموا هرکصندکدتا بیغرت و قیوشت
 هقلخ هج هل و منام هن ځد هداز یدیچ و اشا نادوبق هدکدد مردا راطخا ییرطا رک ذنو داب ید

 ماتخ هسلح هلکنآ هد ودا هدافا ید هدامر یجلیا هرکص ندنرکدید نوسنلوا هست یرلطا هدافا

 قلعو غیدلوأ قسلسو رز یو حس تكفزوژ نالوا یروطاربعا انالاو یراساح دیک رەد هرو

 قوس هدنفابس یوم لا وق (موت دنع موق بئاصم ) ع یتفیدلوا لومأم تقاقا تولوا هدن ردص

 ۰ ردشلطا دارا و

 تونلآ قد یسیچلیا ایسورپ هلواقم هج ورب هرکص ندقدنلوا سلحم طاسب یط هلهجو وب

 چ ۰ ردي روص لس نال وا شاردنوک هیدنفا سد

 كعا هلاصم اا یطسوت لاد ایسور قحا ها ولد ؛لرک و وقسم ككرک هیلع تلود

 " فرط هلا تادارا ولتعفم و ولهداف ندنفرط تلود رب رخآ هکیدلاق ردا هدهعردو دعو هرزوا

 نالوا د هدقدنل وا رابحا هنلارق ایسورپ هروک ذم هام هوا رونلوا هل اصم صرع هن رال ود

 دعو روک ذم هدالاب هيلع تلود هدنروص لوا زا رعنا قلوا طسوتم یلارف 3 ایسورب ار هلا تل ود

 ۳۱ | تسیرس وا ڭكعا دقع هرزوا هح و یکدتسیا یهطاصم بول وا شعا افا یدهع و



 سر یتروص وبشا هرزوا قلوا یتروص دنس یکج هلی هدا لوبق تیام یسیچلیا ایسورپ هتشبا

 یتغیدلوا هدقلو راشننا كفيجارا ضعب هدلاکم بقع قباس اونم بودا لاسرا هیدنفا

 هدلاحا دنا اقلا كنسجلیا هسنا رف قره وق هنسهرص راهاوخد جد ین ود دنسلارف هدنسەرمص نام

 ندایس ورب كنهیلع تلود یالکو هدانئا وب هدهسدایدل وا شا راعشا یتکح هک مزال قماغل وا رابتعا م

 هلا ارتس ضعب كن هقمنل و قیاقد هلوقمو و ندنشدل وا هحهداب زاهد یداعقعا ه ول هسا رف هسسا

 تیافو هقشبا هقشپ ندنریسلیا هسنارفو حوسا ځد تیک و یشان ندنشیدنلون او هاا دد ا

 . ندنفیدل وا رمتفتم مر ولایس ورپ یسچلنا حوسا هدقدنل وا لاوس هل رتاس و یراناجرت قرمل وا امر
 عطق ندکلیچلیا اما مرد نوسلپ تسود ییولایسورپ هيلع تلود هلیتیلیح عادل وا یسچلیا ح وسا

 هنزوس هدکپ نکل نوسقار ندلا ییایسورپ هيلع تلود قرهلوا هناهاوخ ریخو هنامرح هللا رظذ

 قیلکتو كنولایسورپ ید سا او شد مرد نوسعا ه ووق هلدا یتعب ن نوسادلآ

 EE, i یشیا ككردا هرادا یک یکدلید هدولآ هتلا یتصم مام

 هب هب راحت هلا وله و وقسم یلارق LL ور یاننا ,AE ر طقف ردینبم هنن

 شوا لتصاح نامه هللا قییضت یرانعند ید ببس لوا و ردبقرم هن روهظ ببس نکل ردهدامآ

 لاخداو جرد هدنس كجهلب رب و قرهلوا همدقم هروک هنساضتقا رازوس ینیدل وا شنا داربا ود ردسک

 یدنکح هلا تادارا ضعب ه ول هچ و وقسم هدعب لار ایسور ارز رولوا شوخ هسلا رونلوا

 كنول هچم و وقسم یت E كنولایسور دنس نوعصم هدنروص یغیدل وا هدنسهیعاد ج ورت ینیدصاقم

 كنون هلو نههژس وک هنس هقشب یروک ذم دنس ولایسور یتبم هنکحهدیا راعشا یتفیدل وا هنهلع

 ا نرو لع دهوا را رق نوک سنا بت را
 1 0 E راد هتل اصم هلا هيلع تلود كنولهچک قرهلوا نح ندوتسم كده وک شب نوا

 ا تا رخت کا زب هدکعا راظتا ځد هندورو كن رخ زمطسوت مز و زردنا

 رایو س هول وقسم 1 روک مزال رابخا هب ولاتسورمرزوا دن سا دار : ولایسورپ
 ۰ یدبا شمردنوک رخ هلیسهطساو یتاجرت ود راردا عنم ندمص یی ولدچم هرلص

 ساحدقع هدنغان وق مالسالا حس نویس هرک اذم كنهدامو ینوک یصتلا یمرکی كنالوالا یداج

 اا اور هلسهوالع انتتسارب هدنس نالوا یولطم كنولاسورپ زره لاوعر تونل وا تروشم
 یشرب جد هدنو قحا بودا نو بیوصت یسهلج هود زا ۵ ۳

 ه ولات وړ دنس تحومر هدنرومظ طنسوتمر رخ هرکص EE 1 رو راک

 ندنراتش منو ال نوګا كمر و جاور هنمارم یدنک هدنروص یکیدعرولا هنشنا هدب ولپ رب ورخ

 رارتسا هنن ارظن هنغیدلوا راکرد یلافحا یسعازوا ین هلا رباوج و لاوس .هجهداس یراع

 هلراضح هدکدلند ردیلغ وا هظحالم ځد هتیفدو هتشيا رول وا شالوا عفدنم یروذح هب راح

 نال وا قمر و ییدلرب و سای باوج هب ولایسورپ نکل بودا ملست یهظحالمو یسهلجب

 ود ردمزال لکوت هدزار هکیدلاق ردن وها و موهوم روذح ا | هظحالم وبشا ی 2



 ندنفرط یسچلبا ایسورپ هدنبتع یراکدلیا قاقتا راضح "هلج هرزوا كلرو دنس حورشم هجورپ
 یکیسزولاب وص كجهل رو ود دنس هتشيا هدفدنل وا تئارف یروص دنس رک ذلافلاس نالیردنوک

 "  قافتالاب رایدنفا الع یغیدلوا روح هدکلر و قرهنلوا ج هزوک دننساضتفا یر ضعب یشرب

 هدنکا شدا ا توی وا نسيم هب هرباس داود هدامو هددسرا راشعا ناسعسا جد و

 ار قیاس لاونمر هلکلک مزال قوا هظحالم هفارطا نوا قالوا ضب رعت هرناسلو
 كنابسور و ندنساس دا ج وسا نالوا یراکتقادص كن هلع تلودو قفتم كنابسور قرەلوا

 كعا ربغت ییولایسورپ لاحو تقو یاضتقمرب هدقدنلوا جارقسا ندنسیچلیا هسنارف نالوا یلماکدض

 ولایس ور تح بود هدافا ځد یسیکیا یتفیدلوا راج تینما هدکپ یکی غیدلوا مضم هب هيلع تلود
 ود رولوا بجوم یهبراح هللا راشد لردیک یتاکرح یکیدعشو ردهدامآ هه راح و دیگ

  هسیارونل وا لاخدا و جرد هدنس كح هلب رو قرهلوا همدم رازوس یکیدلپوس هدنراسلح هلاکم كنسیچلیا

 . هراضح جد یتیدلوا شعردنوک رخ كنسیچلیا هسنارف ود رولوا ینهداف قوچ كنو هلبتقو

 . هنارف هرکص ندنراکدید ردظ وجم هاف هسنلوا جرد همدقمرپ هل وب هدنس عقاولاق هدقدنلوا هدافا

 قلوا بلاط ه هلاصم دقع هللا هيلع تلود هجزکلاب هلا تقرافم ندولوتسم ول هچت یسیچلیا

 ا ا را ثک ىرخ ءلدهنوک شب نوا اتیلاغو
  وتسم کلا هولابسور تفولوا + ردظومم كلرو ماظن هنسهلاصم دت هلیطسوت كنهسنارف
 . ندولایس ور یتسهطاصم هد درر ییدلرو دس هب ولا يس ورب یدع اما رولي رو دنس نوحا

 ۳ لا ی ولر اےک ندول وتسم هنا هطاصمو ۰. روک مزال قمروص

 رخ هب یدتفا سار هلیسهطساو ینانجرت هدنریداو رولی زو شيا بور و ربخ هب ولوتس
  مدقا ندنساطعا دنس نکل ردند داوم ردا لوف ربخأت هجرک | یساطعا دنس بولوا شعردنوک

 هسار و هطبار هنسهطاصم دک نت سکلرورخ هولایسورپ هللا رومظ یطسوت كنول هسنارف

 هچگ ةسیا ردا مایق هنملع هيلع تلود قافتالاب هلبا وقسم قر هلوا ریکلد ولایسورپ لاحره
 هب هلا صم ولهچم هسبا رولوا كحملبرب و ربخ هب ولایسورپ رکاو زالوا یسهدناف كنسهطلاصم "

 نمهلو هطبار هخاصم هحردقت یعیدل وا هدنسهیعاد قعوط موتکم ندولوعسم یتفیدل وا بلاط

 رولک مزال كار و رارق هلا ارآ قافتا هروک اک ا هدیولوا یرامولعم لراضح جد یسارو هتشيا

 ۱۱۱ را یو لی یا هرخ الا وا وس يالك هرناخ ینکره هع وزوا كنید

 ا قصلوا سوم هلا لج هنلوق مدع دلع تلود ارظن هلک یکیدعش كنسنچلیا ایسورپ

 ر هن وامه یودرا رک و نوسل ریو یدعت كرک دنس هولایسورپ هکیدلاق ردراکرد هظوحم

 قرهلوا یالخ هرکص ردکحلب رو زوس ندنفرط داع تلود ادام نوسلر و دج هرکص زارب

 هلع تلود ارز ۰ زالوا بسانم كلشلیوس یسهطاصم هچع هلیسجلیا هسنارف ول رک ندولایسورپ

 ضع هنسدطاصم هچگ ول هسنارف نوسلر و دنس هبولایسور قثرا رولوا شمالوا تباث هدنزوس

 هسیارونل وا لوبق رونلوا فیلکتیسءا تکراشم رابخالاب هولایسورپ هجربدقت یغیدل وا كجهدا طسوت



RSاد و و یار یر تر  

 تر 3
 هدودزا یسهدام دنس یاطعا هلهج وو طقف ۰ مالسلاو رونلوا ارجا یماضتتم لدنس ار وا العا

 رواک مزال قلزاب هن راتمّضح مظعا ردص هدهرک ر ندنفیدلوا ریاغم هنتروص قاتا ناتلوا دارا

 ساب رب هدنوهرکص ندقدل وا یرمولعم بولی زاب همظعاردص جد یصوصخ یسقنک هودرا كنيچلبا

 یراترضح نجد کادو شلو مانخسلح رهبر و باوج ایعطق ندنفرط راضح ویدردک کیا وا
 یسهعیاش شعا كچمدا هک رزوا نشد ندرت هو ولو اب اس لس یک
 .یدا شروب ود ك رک یمان وا نوع رطخرب ند هبودرا تاچ ا هدنر روص ییدلز و

 ضعل و 9 دمدقمر هدنس كحدلر و هن رزوا یراطخا كانا ا قیاس لاونمر

 ۰ ندرت تورو نر ۱ یا تب در کک د
 یهو رکسع بارو مالا یتغل رادفارط كنهیلع تلود وریدهنس نک ولایسورپ ۰

7 
 e هيلع تلود لرد هلهج وو و ریست هن رد ودح هچگ و وقم نالوا راد هلع تاود

NE E aN O eS 
 یعلتسود ه هیلع تلودو نګکجهدا ه راغ نالعاو تج وم سه راح هلیرانمد هيلع تل ود

 كن هلاک سلاح یرادانج یسک: لب | جت هددیلع هناتسا كنلارق اس ورب E al یکو دا هدهح رد و

 دنسرب نوګا صوصخ یتآ یرک ذ نهیلع تلود فرط نانسمطالا لجال بودا رابخا و نایب هدنرب ره
 كنغا رادفارط و تربغ ندا روہظ لد ه یدع كلا راشم لارف جد هيلع تلود هلکعا هبلاطم

 نالعا یتیم ورح هدهیلع تلاود درب تانتفادض و تربغ نالوا دوعوم یروهط هرکص ندنو و ا

 هیلعتل ود ۰ ردشلک مزال یماطعا لدنس وبا یو یوم یعنی رخ نوحا

 .كعاهطاصم دقع هلیطس و یلارف ایسورب هدفدل وا هطاصم هعشب هقشب دوخاب و ندر هللا ول هڪ و وقسم

 . دوخاب و هنا رول وا هبرخ هلام طسو ضرع ندنفرط تلودر رخآ هکیدلاق ردا دعو هرزوآ
 الا س لارف رکا دقوا نایخا شلاق اور هناتسود فسارار ورا تا

 نانلوا ضرع ندنفرط رعد هطساو الو هلا ردا تر رب لا ت اود ا طس وت ضرع لوا

 هرلع تلود هدردقت لوا هسا رغسلا كعا طسوت و تک رش الاو امد هلا ردا طسوت ا

 ی منام الب هسا مسا كعا هلدتفرعم كو ره یهطاصم بولوا شعا اشا ییدعو

 هناذیتسا ندیمععا ردص فرط قرەنلوا غارفا هبلاقو یتروص دنس كجهلر و هبولایسورپ هتشیا

 نیر رک كسلا سوز هلو تروضو رک راعشالب هتسسا ایسور ییعسلوا سعا اسامت

 راظتا هنناوج هلا رایست هوامش یودرا هراس قارواو یسدطبضم ساو تروص یتیدل وا

 تبلارف "یلادزبص ِِ یلغوا هنر لردا تافو هدالخو" یلارف اینا ا هکنوج هداننا یقیدنل وا

 ندنفرط یدنفا سر ود ردبم رز ته او هتک و شو رفماود كنهینس تیم یک یاب دو هلفل وا

 یم“ ر ربرقت ةءطقر هب یلاع باب هدنلئاوا هرخ الایداج یسیچلعا ایناپسا ًاباوج هلاوس نانلوا دارا

 رکشهاوخ هنلابقاو رف ماود كنهیلع تلود هلا رابتخا یتکلسم كنساباب جد دیدج لارق هلا عدقت

 .تنطلس یربخأتو قیوعت هلو ندنو كاوج یغیدلوا رظتنم ندهیلع تلود فرط نادبلاب یتغیدل وا
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 اا یعطق باوجرب هدنصوصخ طس وتو راعشا یتفج هلووا مضم هزت صم یانتقم كن هینس

  قرفوا لوغشم هللا برح هيلع تلود یسالرب و باوج رب هک یچلیا لدهنآ و هنرزوا یسعا
 9 دود بلطو تبغر هحص ندنفرط 2 ردینب هتکیدروتک هن رطاخ یتفرط هطاصم
 . یداقعا هود اياب ا كنديلع تلود هيلع "تب ۰ زمروتک هلي هننهذ لکد هلا یتبعص هلاصم
 ا ا الرا تولوا یضار هنتسوت اح روو كعهنشدل وا
 بولیند ردفوقوم هغغل وا هداقا ه هيلع تلود فرط ار یعوقو شهاوخو لی هب هطاصم ندنفرط

 . ها 4 ران لود جد كتلارف انایساو هنسغل وا رب هلانابسا كيفك هتیا یمارجا كتروصوت

 و زور دنح نکیا رولشد یدلنازق تقو لیخرب هللوصو ندنکیدلیا فقوت هنسهرباخ

 .. هداراو ی 4 تلاط هر هتاصم ك رانیشد هدننوعصم توردنوک رب رقت هعطق رب هب یلاع باب ا

 ارا سوبح هد هلق یدب هد ما لوا و یتکیدلک مزال قلوا لوا ندعورش هه راح هنسو هسا رونلوا

 r هد وبعا دعع هلطسوت اناسا ییهلاصم هلع تلود رک اب تک فک مال قالطا كتسیجلیا وقسم

 E کج هيا غی رد یتیعس نسح بویقارب ندلا یعلتسود هن یتلود ایاپسا هسیا ردا 2

 . ایاپسا قلارا قلارا ییاوج a دلکعا ااو ناب یتفیدلوا شمزاب هنيا یلارق اینایسا
 ۰ ردشغ و هدکعا لاّوس ندیلاعباب یناجرت

 2 AE ندناقالم ودا تاقالم هلا یدقا ساهر هدرنوکو ځد یسچلیا جوسا

 . دلاکمو عاقجا هللا یدنقا سر هعفد جاقرب هدهتسا مولعم یلاح كنهن زخو موزح یکودا یسهدام
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 راذتعا هتروصر ځد یدعن ندنغیدلوا شلردشواص هلا دیهاو راذعا ضعب هدنکیدتا اعدتسا

 . هدنشب كنهرخ الایداج یقرهنلوا هدعاسم هنساعدتسا و راچان هلغلوا رهاظ یتجهلوا رسکنم هسنل وا

 ا موق رح "یچمیا هدنرکدنا هلاکع سلح دقع هلرب تاقالم موقرم یچلنا هلا یدتقا سیر

 جوسا هدنددص ناب یم وزل كنسلر و یعطق باوجرب هدباب و ندنفیدلاق تقو دعبایق هدنصوصخ

 ۱ یتکیدلیا راتخا یکلاهمو قاشم هحوپ دردا ب رح نالعا هولوعس هل زوسرب كنهللع تل ود لارو

 3 ِ نوا یمهدام دق ورا و تو ندهلع تلود فرط ڭكتمدخ یکیدتا ورندهنسرب و

 لىت رادم یدبا هسلوا شلرب و رادقحرب ردق هیدعش بویلو رارقرب كره روس ردبرق ههام شب

 ۶۶ تیک كب 2 یراب یدعشو یک ودا كح هل هنل وا رص تدمر جد هنسقاب قرەلوا

 روا كلر و هرکض هام دنح یسقاد هسلر و یل ر هسا زل وا یو صن قرەلوا باسا لع

 ٠ كنولوتسم هلا ولجوسا هکوبلاحو یتکح هل هنلوا عورش هشیا كره ریو هطباررپ هندنس قافتا نامه
 ۶ ۳ هنق ول وا قحا ا دل و هَ یدعش بولاق نوکشب شقا شتا هنتسوم یرلهب راح مایا

 2 سوم هدحص وصخ وب 1 حوسا و یخیدلاق تقو هلاپما و ریخأت دعباعف ندنکح هلس هل وا لصاو ر ردو

 دليا نارد ینکج هیمەدا هددنآ هنس یتمدخ یکیدتا ورییدهتسرب دلرهک روتف هم هسا رول

 ا ارور کر تن یا لارق حوسا هدنفایس راذتعا جد یدنفا سر یک

 ۱ لود دن ید هسیا لنو هلاصصتسا یتسهناف لیمکت و هناقو یتناشو سومانو ضرع كنتکلم



 قحا هقآ نال وا ید وج وم كن هملع تل ود ا جد ھڪ ل ۰ یدبا رول وا شمر 2 ۱

 ۱ دف كج هب 3 دل ود جوا ا ۰ روا هديا E دنف راصم دل را رفس نالوا ۱ هق رط ییا اه

۳ 
 ی 9 24
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 تلود عفانم كنلا رق ا نم هل و ۱ راکنا ار یودا تلاحر تج وم یتع#ا» و ربخ 0

 ناي سا ل ترا نادنحدص هلع تلود هسدا هد هح رده یمادقا E ضعب بج وم یهیلع

 0 . ردلوغشم هل ر € یک ا نالوا e م ویلا کت هتفیدل 1 یعاس ا رو ا

 هب واج وسا هسلک كم زکسو *] د هر ا ید اهل وا ش NE ر در ود یرفس كن هبلع 5

Iرونه نکل ۰ یدلرب و رارف ا حو هلاوح ندن رایصحت نفی دم 9  

 نالفو هلر و یسهطبار هد ول وا هرک ادم جد یصوصخ قافتا دنس هکیدل وا امام تالاوحو

 ˆ٠ یصوصخ قافتا دنس هلي سەدام ا مامهرب و جد باوجر هرزوا هجو یعطق ود رول وا هدتقو

 دعو یساطعا یونس هدقدن] وا ترشابم ا دم هکیدلاق ۰ ردك طوب رو طونم دن ر رب هسا

 یییزت لاحرم ردقوچ كب هسیک كي زکس ارز ۰ ردیلفاوا هب وست و لیدعت ځد غلابم قج هنلوا

 لروک ذم رادقم ا رظذ هننربغو صولخ ةجرد كئلارق جوسا موق هدک دلبا هلباتم ود ردمزال

 جد یلارف حوا یک یکیدلیا ترشاتف هرفس هيلع تل ود هلا عورش د هناا یغیدل وا یشرپ قوج

 ندنعبد) رود دع و ود رولب رو ا نالوا ق هسا ردا ل هنهلع ول ةنس ور اعم

 هك وزا دو رط و ییکحهدآ تڪص رح هنملع دیس ور هد رها لوا جد وا مدیشم زاب را ۳ ییداموب

 لاک ن کیا رواک مزال یسعا راظتا دن رخ یتیدلو هطبار لتعم ها نددیلع تلود فرط

 نوا و نادسیم هنسمتیچ ندقطلاب رک كنان ود وتسو كمامروع تقو یثان ندننریغ
5 ۳ 5 ۹ ۶ 2 ۰ 

 راتخا یتقشمو نح هو بودا برح نالعا هن ولوقسم ءان هن زوس قحردقوب كنهبلع تل ود

 ٍِر
 هلا EN كم E IL یه رفس فراصم و هتک دلی رادتفا لذ هد هیلع تل ود روعا هلا

 ES کک ًارطن هنفیدلوا حاتح هکرادن اهد ینتاق اقر بویلوا نکم قادابق

 لوبق تروص رخآ تالیکیا نالوا عطق هدهیلع تلود هداشناو هکیدلاق ردکرک قءااوا قوچ

 سج هلتبسن ا قسشع هلل وا و یتح هل وا نده دی دحج ویا ا كح هل رو بودا

 ك قلا 7 تم E قروه وا ناص E زو e كم هرز وا تاسح و ندنکحهدا لرت

 یاب هاو ځد زوئوا دوخاب و شب یمرکی هدز و هرزوا یسهدعاق اب وروا بولاق هسیک زوسکیا
 هد | ساحه هدنروص یکیدلر و هق یدنفا سو هنسع د رولاق و كم شب هدقدقبح

 3 نه كم تم هلع نوسلر و هسا رولب رب و ندساح دز ره نکل مال کج هلس هاب ر و

 ۰ ا ا

NS Iنوتلا صلاح ناقیح ید 4ج رد ا قحل وا هنر داده هح راخ  

 یاک قرف هدنشاب كلر و ۳ در لح هلا كلر و E قرع ا هروک هن رادقم یا

 ندناعصا و یعح هقبح یلراکرب هد تند لع تل ود E یکدلر و ره كب دج ٣ هک لب وش تولوا

 هرادا لزوک كن یدلاکم ساسا ما ۰ ردلکد ھهج ود عفدرپ یزوسو كندنفا دسار سر هلیسل وا



 یی e ۱۷6 ی

  هب هیلع لرو کر هاو یتسعا تعراسم هرح كنلارق حوسا هکردقو هابتشا هدنعیدل وا شتا

 تر هرزوا یسامولید ناسا كنسیلءا حوسا نوګا قعوق هنلکش تکرحرب شلدا هلدصق هناعا

 ا ا روبع تک كنلارق ح وسا هدمالک یادتا قباس لاونمر ینسیلدج ساق یتیدل وا شا

 عقدو در دن اک زان هلا دارا ییس هم دعع قل وا نوحا و هناق و یناشو سومان و ضع تكنتکلع

 لاقحا كعا راستخا ینهب رح "لا نوعا یرطاخ كتلود رکیدرب درع تلودر ارز ۰ ردشطا
 تل ود جد لارف حج وسا هر ردیعبط ما ك كلا رظن صح 2ERS ودنڪڪ تل ودره توبلوا

 كنههسور E دنناراطحا e ایسور و هزیلکنا نالوا شا میهنلو یل وشت ه رعس ییدیلع

 ۳ جا یرفسو نوجا لاصحا یتعقانم كردا ذاګا تصرف ایل وغشم هل رفس هيلع تلود

 ۱ ۱ ید یا ا تود تقول وا اھد مه یدیا هلوا شعا واتر راسحا دن رح نالعا لوف

 یکیدتسا هد 0 ندعطلاب ر ِِ یساع ود هبسور هد و رولی هلآ 1E یهقآوب هلدابلاب

 هبس ور یماطخیکیدتا هدلبصت رح هج رکاو یدا رول وا ردتفح ه راسخ لاصبا هنکلاع هیس ور یک

 ندنفبدل وا درس زوسر زکلا هدهسلا شعا صیلخ ی هيلع تل ود نفس اه شم هزکدقآ كنساع ود

 ەدە 1 هتس کلات ندا روب e 3آ یهیلع تلود یدعش ندنغدل وا هب ی آ یرظن كرلتلودو

 ۱ یدرازعا ددرت نوح هدکعر و یی ها نالوا دوعوم هنلارق ج وسا ًارظف دیتلصخ ASD یدل وا

 دنا لاعشا هدق رطل وا كنساع ود هبس ور جد

 ۰ یدیشمامهلو قلوشراق هنسهبرح فراصم یدنک هیلع تلود هلمج و یتیدنل وا نا هدالاب هکهراحه اما

 سار نکیئلک هدا ےک ندنراس یتسهقاضم و تاعحابتحا ٌهفاک تقو لوا هیلع تلود هیلع ءان
 یولطم كنلارق جوسا هدنبقع هاس تاحا نوا قلو لوبرپ هنضارتتسا ها ندجراخ یدنفا

 . لباق قوا هنادتسا ندولکلت كردا هداما شع یکهیمهلرو ندندوجوم هنزخ كنها نالوا

 یدل وا یرح وریدنامز رفاو یصوصخ هنادتسا ندجراخ یسیچلیا جوسا هدنکیدتا لاوس ود یلکد

 ندنراقدروط یک امم هرفس یسهلج هلیبسح لالتخا نالوا هداب وروا هذه ةلاحا روفلو یناکما ولردرپ

 ندنفیدلوا بحوم یییراراسخ كن راناکرزاب یروهبج كنلفیسردنوکرکسع هکناف كنولایسورپ امدقمو "

 ۲ نذرسک كيب زوتوا یونسیلارق ج وسا نوجما هراح نالو! نایمرد هکوبلاح ررویمراقح دا هنادیم

 زوت وا هکر دک هن زخرب هه راحت هلا تلودرپ کلا هدمزر یدنفا ساز كحد ردحاتح هب دقآ هدانز

 .هنفرص هنزخ یکیا یونس هلغغل وا هب راع هلا تلود ىکا هسیا یدعش ردکعد هقا هسک ل ییلا

 هدعاکنه یکیدلریو ماتخ ه هلاکم هرزوا قوا هدافآو ضع هروما یایلوا تیفک بود زجاستح
 ثبت هدنتح صالحتسا ییزوا كنهیلع تلود دعفدو یدنفا سشر هلغغلوا نایمرد یسهدام یزوا

 . یراترضح ناخ یارککتخم نانل وا هیجوت وفا درج sas ور

 1 رکسخ اتتعمو هدیزک رر یک زوتوا ندنرفرط لیا مور هلرالوا رومآم هنفرط یزوا
 ندنرکسع هاشق یدلک تار رګ ندنفرط زعدنفا مظعا ردص مدقم نوک اقر رشراو ردق هلیعاعبا

 كلاراشم ناخ لاحردو بصن غوش یریزو یکیا هننرارزواو بانا رکسع ردق كي شب نوا
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 f ۱۷۵ بس ۱
 كنف رط یلیا مور بویقاب هن ته راهم كحهلک ندیلوطاناو بودا نییعت هنفرط یزوا ندنسارو ۱

 جد زی دنفا مظعا ردص ات ی ۱ راشم نرزوو ناخو بلج ندلا رت یتسهدای و یراوس تتر

 . یودرا هداناو بود راشدزاب ینیراقجهروب تمنع نی رزوا هلا باسا یواش یودرا
 شر ریلیصلا تسک نکیا قتص دل و 1 لاحم کک وا هل دس ییاناشیرب كنوامش

 كنسهعلق یز واو رامظا یتایظوظح ندهنسح ربادتو جد ییا ایا هدکدتا دلح تروص راهظا یدنفآ

 هد وجو هجرد و مادقا هن دادّیسا كنس هعلق ا شال وا ماتم RS ك

 یلیامورو یلوطانا كهایس رع بویمروط كت ردکلام هیزوا هکمادام ولوقسم هلر راعشا نکو دبا

 یزد ع دو را نالا هدنغار وط نادغب e ضرعت تسد هلاطا هنزافو هنسو هنراهقب

 هنوا كنهوط هاذاعمو یرلکحهدبا زواج هرفرط ورب ردا بلق توق بسکح ندنروصو د
 ولسلکر یکهدا قوس هلدتفو نامه هلع تلود ندنعیدل وا راکرد یرلهظحالم قمالاق رخ ندنفرط

 نوامش یا ود ب ودنا ریست هزکدهرق یوا یا ود عوج هرزوا قلوا رمظلا ءوق هنس هب رب رکاسع

 قیزافو هنسو ۳ هنس هظفاح  كلحا وس و لاصبا هنلحم لردا تسارح و ظفح یرکسع تفت اد

 ه هيلع تلود د اب رق للا ءاش نا هموقم عاق هلتروص و ردمزال ك یسعا تسارح ندادعا دیک

 ر ولق نواه .یاغود نولو دا اها د ا را
Eهزعاغسا ارز مردا نظ یدا رکا هلاح و یزوا رلهسل وا شالشق هدف رطل وا هد ويک  ` 

 السا ے2 دلا نزمرم هدرعا لوا ول وقس یک ییدنا تدوع ندفرطل وا نوامه یا٤ ود هارو

 رخ ندیزوا یک یکیدک هند نعد یساروا هلغلوا هدنسهباثم یدیلک كننزوا موقرم طا کشا

 هدهد رح روما هدتنلود لصالای یسؤدنکو كارەهد یدل وا البتسا راجود ندمک قوج تویماق

 نالوا ه هلع تلود ندنغیدلوا قوقو E هد هبب رح عیانص هلیبسح یم وا شوا مد

 شا هک هال ر یوا یرداس ضعب نالوا ماو مها یسارجا هداشناوب تبع هنصالخاو قدص

 طاسب یط هلیسلوا شعریو هبدجرت توراتبج دغاکرب هرابعلا یکنرف ندنشوق ردا ناب یتفیدل وا

 ۰ ردشلردتآ هجرت هموقم رحم ال ه E لع

 هدنلحم هلدنقو یسهنسح ریبادت كرات رضح مظعا ردص یمهلوم ةعتو یزوا هدنن وعد ةصالخ

 تانسهلسا نزد یم لبس یدوع هلوناتسا تیاو یر ءوم كاوا لغ رو اا

 قلطم لیکو روبغو ردمر یک اشاب فسو كنهيلع تلودو یتیدلوا شعا تدشن ندنسلاق هدفیجآ

 هلاصصسا ا بابسا كن ندنر اکدلی ییرلکح هیمهدنا مارع یارحا دجم اروا وتسم رک نکیا راو
 هک ون كراول هیس ور و یکودنا ندهمزال یساهسا هدنماقم كن رتضح هیلاراشم هلبرللوا | هدکعا یعس

 . هدرلدجردو نوا قلآ ییزوا كلردا راتخا یفالتا كنرارکسع هو و لر تقشعو تجز

 " ینلزع كناشاب فسوبو قةوقروق اشاح من اشاح ییهیلع تلودو قماص هبج هراولاب وروا یرمادقا
 روتف راهظا هلع تلود هن رزوا یسدعف و یزوا وبشا قحا تولوا قبم هتناظحالم قلوا بحوم

 لسک و رونف الصا ندهعقوو ندنکجهلکللخ هنشهاوخ و قوش كراتلود نالوا هاوخ ربخ هسا ردنا
7 



 سگ ۱۷۰ جنح

 1 ۱ هدارحا نادىع یری دن eg نوچ هلع دنن راتیشد هلتاتم و ترج هدانز ندیکل وا بویمروتک

 . . ربادت ضعب نالک مزال یسارجا ًارظن هلاح و تقو هلناس ییدنلو ندو لا همزال یسردتا

 1 شمّسوک یلقازو و رولا رفس اه درک زی كج هل ردن وک دف رط ره ۰ هک وش ۰ ردح ردنم 4 رفس

 ر 7 7 هيلع تل ود کت اسع هل سس هو لیاعور رکا نوچ ه راع هس ور هد) اس یتبدل وا افت تر

 هلا هطاحاو رصح رادام اراد یتسهعلق یزوا یرفن كب زو یرهنلوا غالبا هکی یللا زوییکیا
 هن روم هرفرط ورب كنعد یکی یتلا ناسکسو عضو هنسهلباقم یزوا نوجا دادزسا ندنعند دب

 هن ردي كنهلروط رهن هرزوا كلا توق ٌهضافا ه هموق م رکاسع نانلو هدنس هلباقم یزوا و تعناغ

 هیبعت الوط یرغوط ورايا ندنسهعلق لیاربا هرزوا قلوا یسودرا طاشحارب یکی یا زوتوا و عیزوت
 یسروب عضو الوط ثالذک ردق هنا كناقلاب ندرب یعدل وا بصنم هزک دهرق كنه وط یکم زووا و

 ۰ لبجیرکسع یریهکت كم رکی هلا راووط ك وج وک ندنفرط مورضراو صراق هدنسهعطق یلوطااو

 0 ی نایوق جد ندفرطر و لاسراو قوس هب ورادا كلر قیقرت هشاوط قحهل وا عج ندنقلخ ساتفاق

 هما هنرزوا عرق هلبا طبض و موه هنسهطآ نامطنامه و رادقا هلا تابلو بوط و هنآ یرارانات

 لصتم هنتکلم نازقو موجه هنکلاع یءدنس قازا رېن هلبا كرت رهن كنهیسورو قمروط یک اهم
 . نالوا روهظ دعتسم هدنلاوخ لوا بولیردنوک رلمدآ ندافخ مدر رب ز هنتلیا وقسم مان غروبمروا

 . هنسیکیا هکیرلتروص قفل وا لاغشا ولهیسور ځد ندفرط لوا قرهنلوا یعس هنلاعتشا كنهنتف شتآ
 لیا مور كنولوتسم هلهجوو هتشيا مدیشعا ضع هبهیلع تلود یتانسحم كنابينروب ید مدقا
 نوچسه راح هچم و یر ۳ رس سا ین و قوس افاوا ا نیر یا
 رسل و قوس هنتلابا را ا اد ی شهلا تولیر دشا عججرکسع كيزو هدنفرط ندو

 هدارغلب هدمه وكعا نالوا هد وردا م ۵ھ هروک دناحا لردا تماقا هدندو جدیکب قرقو

 هدبسانم تقورب قرەنلو | غالبا | هک زوتوا یرتاع یسهعلقدارغلب و یسعل وا بيتر هرزوا كل دادما
 هدهةلاطا و یرلع |مادقا هدادزسا ندهچک نس هعلق نلدروکب عقا و هدراوج هلبا حورخ ندهعلق یرادقهرب

 هدنسهباثم یدیلک كنلبا مور یسارو هدهنسا راو رکسع ردق كی شقلا راراب رض و برح هدهنسوب

 هنتلابا ناتسناورخ كند هسا نک ت وا غالبا هک زو هلا هوالع جد رفت ك قرف ندنفیدل وا

 هلا تا روطسم رب جد مرکا سلف لاغسا هدانز ندقرطل وا كن ول هک قرهنل وا موس

 وقسم و یمه روی تماقاهدفصم ور هلا رکسع كب مرکی هرزوا قلوا یک شچآ حانج یکیا هفرط یکیا

 دتسرت كنهحم دسارولوا نکعو لاصبتساورمق نی رلناصروف ندا راذک و تشک هدزکدیآ كنه و

 زوب یغا هرزوا كلالاغشا ییولهجن خد ندفرطل وا هلیجارخا رکسع زارب هلحاوس ضعب بیرق هتنامل
 ۱ تابلترت دل رس وه ات سل و حرد ییریبادت یا لرادت اغ ود هجا رادقعر كناذ نانلو یظفاح

 ندنکیدلکم زال یدوجو هدیرح عقاوم كلرلهسی برح و فقاو هبه رفس روما نوا یسارجا كنهیلک
 تماقا هدن رب ند راتکلع دیک هلا حورخ ی ج وسا تونل و هدنداعسرد هحدقا

 ا نسلروپ ماد او بلح كنهدازکب د مات ( وئاتار ) نالوا شعا



 سینک ۱۷۷ جی

 دعطق رب 5 روم ناعلعت نالوا شک هنس ودنک ندنفر ط یلارف یسچلیا ح وسا ۵ رکصندنوب

 اس هلع تلود هلا هب رح ریادت صضصعب قیاس لا ونهر هدنن وعم بودا عده ید ر ردن

 یسروب غالبا هک یکی ی لا ووحوا ی را ود را نالوا و دن س دعطف یبا مور زر Jl ردا دد 2

۱ 

 ۰ ردح ردنم یراص وصخ یتس» رتدنل وب رکسع كس لا نوا ځد هدن وام یا ودو

 واتار نو هکردو اف هجر لزایلعت رک ذلا فلاس نالوا شاک هللا ندنلا رق رو جوسااما

 ا ا كم وقف رم دقشل ندنهدل وا رهاظ هد دنع ی فراعمو هس اد تها ڭتاذمان

 یکلشکت رغ ه هيلع تلود ةيكلم حاصم نالوا د ودعم ند نه دص وصخ خاصم درد ممد

 قعارا كن لأ ەدەب راجو كن هیلس اا دلرهک ندما رسا هد رگمدخ یدیکی ن آ هل وا زوز

 هډن واک یودرا رک کزرذا هبص و هل رم دما داععا صوصخ هن راترضح مظعاردص نوحا

 نالوا عقاو زابنع و نولو هدن رلیفصا تعم هد رالح یرلکدلیا تع نع كن هناقح رکا و

 لولح هرکص نکن مت مزاول یاشا هن راترضح تلود بحاص راد هنسهبربخ جاش كن هب راحت

 كوبر هدافالاب هت راهافصا باج یی زاتروص رس ناک مزال ندنیفرط هدقنص سوم كجەدا

 حج وسا ددوعرم ندنفرط قروساه یوق رم ص هلدلیا ا دک هصاخ دن رلص وصخ ا

O MNT 
 هدنیص ےسوم وبشا یتمطم و ناش عفرت كن رب دوخاب و یرلتاواسمو هنزاوم كنتلود هیسور ها

 هده راتو قحا یرلتعس# و تبیصذ كتلود یکياو هلغلوا طونم هنسهحخ هان كند رام قحهلوا عفا و

 . .ردقجهمدجآ زوک ًادا هيلع تلود هسیا رولک مزال یرومظ هیضق سکع ۰ ردتجملوا وللب
 یسهبربخ جات كنه راحو هلغلوا دودعم ندنسهیکلم خاصم كجوسا هیسج تاظحالم هن وکو

 زهرزوا كا ثدشت هر دنکع لئاسو عیج قحهل وا عفاد ییدیسج تئاصم هسا زالوا چو عینتسم

 لاخیاییع هیلام ةناعا زمغیدل وا حاتح هلا حابتحادشا هدننعط یلوصح كنهعظع دصاقم لوقو نکل

 ییصوصخ كعا مادقاو مارا هلهجوره هداب و هلغلوا ندهمزال كلر و هزفغرط ندهیلع تلود

 هب هیم السا دودحت نکل توس رو هددیض مان تروص هز لاح كن هما اس ۰ زرابا هریلت اکس

 نالوا هداب و وناتار نوراب رک ذلارام نالوا شعا فوفو لیصح هلرظن "هلاحا هناقفدم هدیدم تدم

 ندهیلع تلود فرط : هکهلوش ۰ ردشل دارا هلدا ضعب كحهدبا عفد یزمهسوسوو شالت

 2لا رالارمح ر وعشم ك هسا رول روب انتعا دیس هند و عضو E هرو نا هددم زال عفاوم

 تالاع ى فا هن وط و یغحولوا تعداد هن رالوا یطخ و زواحم راذکیاب هب هس و رخ

 تل ود كنسضا را وعسم و تدنعا رادم هر هيلع تل ود یسل وا دودح هدنشاب ل دی هلا هاك

 یهدل وا ترض و روذح هب و ید ادتما و لوط تساه تكنسهعطق نالوا لصتم هنکلام هيلع

 رد دظفح و دعوا دم و دص رعل و موحش 2ا رک قحەلوا حا و ن زاب و هقشإ ندکدلیا ردا

 ردکجهدا هدافا هکف رط یسودنک یروص ییدلیا تان را لماش ندا تاظحالم نالوا

 تیاغب و عفنا هب هیلع تلود یرادن ندد تالئاسوو بابسا ندا اضتقا ًارظن هءهروک هفم تر و



e VA ی 

 e 2 اف وقلم هەمان وسا و داوم نالک مزال یراطخا هب هلع تل ود فرط هل وا هلغمل وا مهم

 ار لی لو د اع تلود هدنسارخا کە ووک دم تروض ۰. رد قل ردنوک هکقرط

 دبلاطم قردل وا ندزقرط هعفد وب هله ۰ ردیلعا ٹکر ح وا لاحتسا و تع رس كرهلم یدل وا

 نیس هلی بیغرت هنصوصخ رکسع دی زت هدایز ندهاجب هبهیلع تلود هدهملاکم سلجم كکجهدیا
 تارفت كم زوشسلا هدهب راخ ییدلیا رادتا قیر وا یقبعر نامه هدنک رات ) 1۷4۹ ( هيلع تلود

 قمالوا ت ےک ولردو هدنسهدام رکسع دنر ناشلوا کد ارطن دتدلوا نشا عجب هب رکسع
 ۱ یصوصخ و هلرک ندنشدل وا هدنس هل ام هدقعرب هنناکرح عیج كل روطاریعا یسهظفاحم كنهتسوت« ردکر ک

 . یرلغاط فاق هرزوا كعا بلج هفرط هتوا یتسیلیخرب كنبرکاسع وقسم یهدنفرط یلیا مور رکو
 .  كفوحتامور یلاشرام وقسم ۰ زردا هن یکعا راطخا ههبلع تلود یتاکرح ندیااضتقا ندنقرط

 7 قفل وا للخ تارا هرکسعو هدنتس قالفا نالوا یتبع بناح بولوا هرزوا انا هلو یرکسخ

 . هنفرص توق یلبیئرتو یموع هل و حنا هطاصمرپ مکعو نیم قيال هنناش كنهیلع تلود ۰ ردمزال
 كنس هنس نج ۰ رولیهلوا رقسعو ولناش هدایز ندنسهلاصم تورپ مک هلوقعوب بولوا فوقوم
  بویلوا هدنتموکحوقسم یهر زج نامط و هدنفرصت كنولدچم وص هنوا یدینلوا افصا كراتحصن
 ل رتصصن و تصص نراقم راربخ كکيدریو ههیلع تلود كنس یدا رونلوب هدنلاح ظفحت ید م رق

 مز هدنتح هيلع تلود ردکرک كا دیک هد ویا داقعا کس هيلع تلود یالکو نکیا هناصلاخ -

 . ید ند هینس تنطلس فرط هلغلوا یراح هرزوا تناتمو تاثو یراع ندریغت زماکرحو عاضوا

 . هدننعک موجه هرزوا تدش ندفرطره یرلتعثد كنهیلع تلود موبلا رولک مزال یروهظ داقعا راثآ
 تا لصحام فرص هلا راتخا یراتسارخ هدنروص كحهیلک هن رب هددنس للا كن راتکلع

 هقرف هنس هيلع تل ود و هدنسادوس طیلعت راندا فیلکت هطاصم هب هبلع تل ود نکیا هدکعا

 . ہزع رات مز زکلاب هرکص ندکدتا ےہفتو راعشا ۵ هیلع تلود یتیراقدل وا هدنسهیعاد كمرشود

 ۳۲ ۰ ۰ ما تو ا ا وخ ر و تر ندنرطش شو ریخ تنا اهدا یبرطا داقعا
 ا وو هردکم تروصر هکیدلاق ردقو تجاح هلاش رارکت هلغلوا موزع یتیدلوا

 ح رهاظ ییاردو تیجو ریبغت نبر قرهروط هرز وا تناتمو تات بويعا ددرت راہظا هبلع تلود

 یسماا رابتعا عم“ "هلاوح هن رازوس كراتسود یروصو یساعا لیدبت یتقلطم لیکو الاح نالوا
 مظعا ردص و یعسا كد هنلوص و كنوناتنا رب. روک ذم هدالاب هلا هدافاو ضرع یک و دا ند هعزال

 ماتخ هدارو ییوتکع كنلارف حوسا ۰ ردااضتقا قلوط موتکم ییرومآم هش رتضح

 ۱ 5 ۰ یدلو
 علاق و كنلارق حوسا ندا كنج هدیدم تدم هلا وری روپشع ی راج هيسور هيلع تلود

 . ید رولجوسا بولوا هدندیما یرامروک شيا یخ كرولجوسا ید هرکوب هلرب رکذ ت یتسهروېتشم

 . . ییژنایزو راسخ یراکدروک ندرلولةیسور وربدنتقو وزنپ كرديا هدافتسا ندنترفظء كن هيلع تلود
 > وبقو رو چ وا هروک هننیمخ و نظ كنلارق ح وسا هلومأم تیرفظمو رایدیا هدنس وزرآ قهراتیچ



 شا بیترت رکسع كب روا لا هدنرفس ییا ناسکس هسیا هیلع تلود بولوا طونم هرکسع لب
 نیهما یلارق حوسا هروک 4 هیلع تلود ینءج رکسع ردق ك رو ترد ےک و ًارظن هنشیدل وا

 دنسو نامه هلا قیوشت هنصوصخ رکسع رثکت یهیلع تلود ورس لاونعرب ندنکیدلبا دع

 ورندنام زا ورب هکوبلاح ۰ ید ردا وزرا رم كع هدافتسا هلع وف و كن هلومآم تب رفظم

 تلود ییالوط ندابسا نانلوا ناب هدلوا دلج یکییدلیا قیاضت یتنکءو تعسو *رناد كجوسا
 یر نالوا یرکسع فظ ومو مظتنم توان وا ندنر ىس ەس ۋە تاماظن و لوصا جد كنهیلع

 یجب هدلوبناتسا یژکا كراو نکیا غلاب هکی ردقوب زوب قلخ یرلکولب یراوسو راقاجوا راسو
 لباقم هنشد یژکا ندنرقدلوا یراهلوق فانصا زالآ کو زامتیص هجووآ هلا یلاثما وانمو لاجو

 باحصا اب رک | ید یر را و تمامز تالیهایس نانو هدنالبا ۰ یدا ر واک هدا رارف ندهلوا

 تالاا نکیشلوا غلاب هکیب ناسکس زو یسهفاک كراو ندنفیدنلوپ هدنرارزوا یتاقلعتم ارکو بصانم

 جوک كم رکسع كج هلک ندتلابا مرکب هلی هسلوا قج هنل وا قوس هکنج نصت ةعفد كن رایکب راکب
 ۱ تی هاب یو لا ورک ره رب تلخ ۶ یدیارولی هلوا غلاب هک زوتوا هللا لاح

 هراشنا دادعا نالوا تت حو دیقم هدرتافد یا یدا لکد دوحوم یفلث هدودرا بول وا یمانرب

 تحار هبمالسا رکاسع یشان ندننک ورم كیرح تدم یلیخو هلب رلوا لیلق لقا رلذدنا كنج ًارظف

 جاتا یس همان دمع هج زانق ب ويم هل روک شیار هدنرفس يکيا نا هل ریو فرا هت سطح و

 تلودهلییسح یتیتسبرس كع رق جد یرکسع راتات نانلوادع یسیراوس فیفخ كنهیلع تلودو یدیشعا

 هرکص ندنآو یدک هلا هور توق و هلدتهح ا كع رق ًارخوم هقشب ندقدل وا لصفنم ندهیلع

 هکنح دتره صعب كن هیمالسا رک اسع هجرک ۱ روک ذه رفس یدتا كرادت اغ ود ولتماک هزک دهرق ول سو

 یتیدلوا شنا جاتا ییهونعم اوف ضعب یک یرلهابتناو طق كنهیئس تنطلس ناکراو یراتفض ولام

 CANLI AANA ره
 ےظن هد رها لوا ندنکیدم هدا ےضھ روو یتسالیتسا كع رق هسیا هیمالسا تلم بويع هتل وا

 قرهنلوا تواخرو تئاطب راتخا ®4 نکیا ند همزال قاقاب هدتحفصم رفس مزاول راضحاو رکسع

 . یتلزسهطبار هلرکسع هدهتسیا شفلوا هبلغ هب ولدچم هدرمالوا هدقدنلوا داشک رفس وبشا مکا

 رهاظ یعحهلوا ولربیخ هدنفح هيلع تلود هل رج وره هطاصم هل رح ناصقن نالیروک هاو ها و

 رولب وط موتکم ندمراتس لد لا ةَساطم هلمحوو كنهیلع تلود هدر یا شل وا قعح و

 ۰ ید ررتلوا E یادی تروصر قدمت رو رام تک دام

 . لاحرب قرەلاق هدتبجا یسودنک هدب ور و رارق ولت ماک از. لع تلود ادات دنا یلارق ج وسا

 دعفو یزوا هسدا هدلالخو ۰ یدا ردا هشیدناو فوخ هدا ز كب ود رول وا راجود هب هکلهت

 ماکصشسا هفرط) وا ليظعاررص جد رایضعب و هن ربیدت ءوس كن اما نادوبق رایضعب ییسهردکم

 لیصالافو ندنکیدلیا نوکت لاقو لیق سانلا نیب هللا لج هنریصقت عوقو هدنصوصخ تیوقتو (
 هیلع تلود هلیلاصفنا عوقو ندنرادص ماقم هک داش. ندنغیدلوا شلیا داشک اشا فسو یرفسو



 سگ ارم = , و

 ساعا هدن ر ادص ماعم كن |ندنرقذل وا هرز وا شالت و فوخ رلولح وسا ود ردا تیعرو ليم رل ص

 كنهيلع تلود هجا كتقووب یماا هدنرادص كناشاب فسو عقاولا یفو یدبا رلشعا مالا هدایز

 ولجوسا و ىدا لکد بسانم قعشارغوا هلا بصذو لزع هدنفو هلو بولوا قفاوم ید هزتحلصم
 رګ كنساع ود هسور ځد هنسو هدلاح یعیدل وا كىرش هلا هيلع تلود هدراز راک كالاهمو قاشم

 ندنفید) وا مها ما هروک هدیلع تلود خاصم یماود هدب رح كنولجوسا نوهسمال راقرچ ندقطلاب

 تو مالسالا یه هدنبقع هم وق رھ لکم تح و مزنلم هدهبلع تلود دز یرطاخ تیاعر كنلارق ج وسا

 ۰  هرک اذم داوم ضعب هلا بلج هوامش نوح اد ا رف اشاب قطصم ماتم اقو ىدنقا

 .كندسیک كيب ینا نالوا دا وا كلردنوک هب ودرا هرکو یرلتمضح ناخ دیمطادبع هدقدنلوا

 ا نار قول قرملوا باشا لع كسلا وبا نیش جور یمهسک كب

 . یدیشمروب ود یدبا رولیقاب ید هنکرادت كنسهسیک كب قاب هسلر و ابوسح
 رادقم نالوا یب ولطم كنولجوسا ندتغیدل وا لاکر یسهملام هام جد كنهبلع تل ود طقف

 فرط تیاهن هرکص ندنلوا راهنحابم یلیخ هنرزوا كنوب هلیسیچلها جوسا روم ره زار ات تا

 هنس نوا هطاصلا دعب ځد یسقابو هده راع مایا یسهسک كی شب یعرکی ندب وط ندهیلع تلود

 ندب وط ید یدنفا سیر بولوا یضار یسچلیا حوسا هتتروص قفل وا اطعا اطسقم هدنفرظ

 e نوآ هدعب و یس رب هسلک كبت ردرد یونس هده راح مایا قردنل وا عطق 4 هتک ك ران

 ۰ ی ار روت رو وا | اطعا یسیقاب اطعم

 > كن هلع تلود ربا رب هلم وا ه دن دیما هناا د ند هلع تل ود ف رط واج وسا ا

 ید ولهسنارف یدنا رسا یعوقو هطاصم هداناو ندنفیدنل و هدنسینم كا هدافتسا ندنس هبلغ

 قحا بودا مالا یتیرلهلاصم كنولهیسور هلبا هيلع تلود نوسلوا هسیارولوا لصنره سکعلاب
 5 و ردک دا ناش لاکا هدیونازق هعقورپ كرهلک بلاغ هنرزوا هیسور نوسلوا هرکرب هيلع تلود
 ۱۳ ات سو لار د را لوا ولغسنارف ندنفباذل وا بغار هتسهتاصم
 ابرق هل ندنفیدنلوپ هرزوا لافتشا هب هب رخ تحلو كنتلود یسیچلبا هسنارف مقم هدنداعسرد
 باب هدهرخ الا یداج لئاواو شما هدافا هعدقا تکو دنا لومآم كلک تاربرح راد اکو هنسودنک

 قرلوا رکشهاوخ ه هلاصم ناين دیدحت هلا هيلع تلود یتلود هچم هرب عدقت ریرقت هعطقر بیاع
 تابلاطمو تادارا قح هلوا عفاو ندنقرط روطارعا تح بودا لوبق نطسوت كنتل ود هسنارف

 ندنفجهلوا بج وم یتیم ریخت هلباتقو ٌنافا هسیارولکمزال قفلوا غیلت هبهیلع رد نداروا و هب هسنارف
 هسلا رق مته هدنداعس رد هیرغوط ند ضغوط ندنفرط یسچلیا دسذا رف رف قم هدهناب و یتادافا كنتل ود هچک

 رارق هدننس یلارق هسنارف هلا روطاریعا هرزوا ق لوا غیلبت هب هيلع تل ود هلتطاسو كنآو دنس

 هلا راظتا هتدورو كنادافا قحدل وا عقا و ندنفرط یتلود دیگ ندنغیدل وا شنا ناب یغیدل وا ش

 ٠ قرەنلوا راظتا هاوج كح هلک ندفرط وا بونل وا ربرح هن وامه یودرا یسهدام اسور E ر

 ا ام رو هلا e قباس لاونعرب هد هيا شمال رب و دنس هب ولایسورپ زونه
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 ولایس ور هسنل وا راد هنسهرک اذم هل اصم رج هلرا یسیچلیا هسنارف نی زسقفا وا رابخا اک |نکیشلوبعوق و
 ید ردنا ناهدا شک ید هظح ام i هل وک ت و هسل وا راسا و سام و رد 31

 یتلصم یی سا کا هدیاب 9 ندنعدل وا قفتم هل بس هک راح هیس تور یراساح دیک هکوبلاح

 یشفیدلوا هبغار ههطاصم اکزشم دوا هدکدردلب ههګ راح ییرععل|ق ام هلیسلوا ندناحا

 كتا هبس ور فوقاچ و نالوا شع لوا 3 هد هلو یدب ی هنعب دل وا شلنا راعشا هراساح

 دم دقم رب سو رد ام تن هلن سم صا یبهداعا ۳ رکو ل هک را و هد ودح او هلا لیبس دیلح

 قغ وا شا هلن ادب دن رارب نالوا هدنف مص ا كس ر ره نده راخ ی لودو یک ودآ قح هلوا

 یتیدنل وا فیلکت و دارا ندنرافرط یرالود هيسورو هچګ هعفدو يوا دا مص ساسا یطرش

 هدن داعس رد رباد کوب هل وا و رک هسا اعر نا اا E هد هناب و كن هسنارف

 هسا رف ی ر رفت یکید ردنوک ه یلام تاب هدنح وا نوا لنهرخ الایداج كسا هارو

 ه هلا صم هللا ناهس هلا راشم "یدنفا یک یکیدلیا اطعا هب یدنفا دشار سار یاجر یترافس

 د ا ر کسا Ll سش ع E هنل وا دار | هد زاب فیلاکت هل وتم و هکی دا وا تلاط هیاع تا ود

 ۳ ا زا تانتحا ندلوبق ید ا نایاش هاش یک یتیدل وا س هکنح و

 کر هران ۱ هل رالحم یک شاب و نیتوخ و یزوا هک قنیلکت كن شاما یافت زر الو ی

 e دا ود هدالوا هلهوو ییاجرت هسنارف هل يسعد رددراب فیلکت قحدیلوا لصنو " ردزمصت

 رولو ییس هنر وآ كشدا هلا یس نمسح نالوا طس وتم .ردا دارا قیدصاع د هيلع تل ود زالفاب کو

 نایب یتاداربا نالوا هدیابو كىىچ:ا مهو ردبا لوبق لیرزت یناثلث كفيلكتو هروک هننظ كکب یچا

 یر رفت و ن هرو دغ کک هله یدنفا سار دند راسا a6 قرهلوا فح E نوجا

 رد موفر ناجرت هه اب یکیدتسدا قم واص یاجر ود مدنا هظح المر هله مم هرس وک هزع رایدنفآ 1

 قووم هک یچلیا اد دنکح ودنا ۵ یسافح درصعم و دنانطیش كنلارف ابس ورب هلر عورش هز وس

 هددع وق و دا اص م سام كردا دد یه را یار كملاراشم هدنن ورد یدلک دعاک ندلحرب

 دز لاا اھا نالوا هلن دن وا هک ندنسصا را هل هد هر اتم و و كمر ويلا هب وله ینادغبو قالفا

 ود شعا قا 1 ما )اار ر د هلا 3 ند وله یمودنک جد هدنس هل اقم ك ڭكمردتا 5ر هنلارق

 ۰ ردشعد ردا راطخاكن یچلیا هناتس ود هل وا روطسم

 ِ كنسعلیا ا هارو هددساا ۾ قو یسل» هاک تیما جد كن هيلع تل ود یالک و لصالا ف هب ولایس ورب

 نوت نوت ود ا نوا 2 ور نم * یرلطس و یدنک جد ا طا رفا هد را دح و

 ها وج ك ندا راه دەدا ايس ورب بوی وا داقعا رصح خد هتتاراطخا كن ول هسذارف

 2 ردراشمن و هرز وا راظتا 1

 نوا عبط ر راربعا ىج وم یک كن هعوذتم ر هلت لف كر SM هسا هدناوا و

 ی لصالاق قو دنعدنل وا لج هنت و علاط یاضتعم و دن ۳۳ كناشاب قطصم ماقما هدلاح تر

SREندخ دس وک رادرس قردل و ها نده اهش و  Eیبم هل هینع لا بولسم 9  
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 2 ماتا هلترازو تر اغا خاص نالوا نوامه باکر یاد هلا لرع یورک کوا كنهرخ الایداج

 5 هدر دعاقت لا یعیدل وا زا و نسم تد ات و رادکما ید اشا قطصم تونل وا بضذ

 قوتم اشاب نطصم ۰ ردشل وا وام دتعاقا هدنعاط و قرنل وا هدعاییسم هنل قسم ندنعیدنل و

 ۳ ار دی ندیدم تاد لودر شالوا شا تاقوسا كناشات دج لیلخ
 ۰ ید یچیط یسالوا دونشح

 ِ هدانن 2 نيغل وا لح یبصنع یلاک و ی ردص یادت ی عا

Eهدود] وا لخا 2ر  Eد 3 ِ ہہ هندوح و  Eهندوع تر هر زوا یراق  

 ندنعدل وا ندهزرح و تیارد باعصا یدنفا مها را نالوا ا 4 داعس رد ۳ قرهل وا نیم

 ۰ ردتلتروق خرس دام ثالر رفس قرون وا بص نوامش تاکر یادکک

 . هتشب ندهلکشم اصع قوچر نالوا راکرد الخاد هدکدلیا دوعق هنماقم اشا حلاص دیدج ماقمگاق

 2 ند وام یودرا جد نوا ی ا ايس ورب تول وا ۵ ا تسد رد ید لس ج وسا

 >وم رب رقت یکیدلیا م ده كنا هسلارف ح ورشم هح ور نکیآ رونا وا راظتا هد ورو

 Ts یتددل وا نددا وم رونل وا لو هد راب فیلاکت نالوا دارا LL هبس ور و دیک

 - مالسالا ج هدندرد هک تانم حالا یداج روک بم ص وصح کک مزال كلر و تاوحر هدب اب ون

 1 یرلک دلبا ضرع هل تطاس و ول هسلارق ةارانعشد قردنل وا نابمرد هدن ر وشد سلع نالوا ES هدنعان وو

 دعقو وب هکردیسمک هنلا هیسور كن زوا بس اکو طقف ۰ ردندنلبق لع ےس هاذاعم هدراب فیلاکت
 هنس نک كن ول هم ید هال و هدزعلا یزوآ هسحو شعا هل و ردقم یدر و توق جد ا

 ۳و بش ا همسرش ارو تول
 E . چلق یکی کرک هسیا ولهیسور ۰ رو هدا تاشام اکا كدا هدهاشم یتسهبلغ كنلوقسم یدعش

 م تلود هلهجور جد قلاق هدندب ولهیسور یزوا نمربو یتسهعلق یزوا هلا زوس زاملوا رولوا

 هدام و تیاچن هرکص ندننای رج ثاحما رفاو راضطانیب هنرزوا كنو بولشد نمریولا هنشيا كتهیلع

 : ا ۳ ا اار كحد هوا نقلوا رب رک هواه یودرا هحدقا

 كن هيلع تلود و اص و ردمزال ایا هن ولج وسا اعفا و هدقدنل وا ناسرد یسهدام حج وسا هر رص

 یماغتود قطلاب رحم كنهیسور هکیدلاق ردنللظاب هنسهراچ رب هتبلا كنو شما برح نالعا هلب زوسرپ

 صعب یراقالک ردنبک ضرف اظن تاو حوسا رول وا لکشم لاح هسا رول وا كج هلک هزکد تب

 باطخ هاشاب نادویق هقشب هتشب اشاب ماتماق هللا یدنفا مالسالا جش كحدبا حونس ندنفرط راضح

 1 هج ور اعود ماطر هزکد قآ لیاقم هیت ساعت رد هبس ور دعسل نداع ود كحهدنک هزکدهرق ردنا

 دوج وم نتافس هلا رادتا ها وج ا2ا , نادوق هدن راک دتا لاّوس ج ردحاتع دق راصم را دقم در -ِ

 ارادت لصن یثافس اما ردجاتحم هبهسیک كيب یتلا شب یراریهع هلا مزاولو رکاسع زکلا دسل و

a ۳هوا چ کا كن ولح وسا دراضعب هنرزوا ی مد یلتا ریهج  
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eی ۱۸۳  

 اعود هی ورو یی ول کم اشا نادوبق اباوح دیس رف سما لاو هزکد قآ

 نانل وا تاسح هدزنعک دات تا ید رابح بودا نام عج هل وا را وسد نا هسا و در و

 دف راصم ردقن یسهظفاحم رادطآ ا ارولوا ڭجەک ه د نا یساع ود نعد رديقر مصطم اجر کلات

 یولطم كنولجوسا هلکعا ا د راو هلکعد ردیلغ كوا کد حد یعیدل وا حاتح

 ادا ا ع رظ هنس نوا یسیقاب هدعب و كم را یرهنس برح هلا رد هر هسلک كم یکم
۳ 

 یجرکب هدنروص یدل وا یضار طوسی لاح هعانفا یدنفا سان ر یتسیچا حوسا هتتروص قفل وا

 ۳ قا هرزوآ یش را اما تنافا دنس ناک یر را دهن جد الاد لا

 ۷ یدیشلر و رارق هلا

 هجور موفم "یچلنا هلا رهثحاب- و هلاکم زاردو رود بونلوا تاقالم هلیسیچلیا ح وسا هدعب

 نط ورش كنسهدهاعم قافتا لردت یسهعزانم | نیعلوا ىضار جد هب هسلک كی ی رکب ح ورم

 قلوا لیفکو نماض نیفرط هندر كرار نک هند ادعا ندنکلاع نیفرط هلرب تردابم ههرک اذم

 ۳ ا اوت اها نال وا ت هاا جوسا هلبا هيلع تلود هدنخرات جوا یللا امد و

 یصوصخت ها کو یسهدام دقا كرک هدهسا شانوق ه هتروا طارش ضعب ی 1 قات وط ربتعم

 هلغل وا هدنوامش یودرا مالقا رافد هه هقشب ندقدلوا حاتح هناذیتسا ندن وام ا .هرکرب

 بالحج ا ندنوامش یودرا یتروصر ندنغیدلوا هدلوناتسا یتروص كنسهدهاعم یسهنس ج وا یللا

 هتداعسرد كن روصر كموق رم هماندهع هلا ریرح هواه یودرا جد تیفکو نیکلک مت ی زر

 هننادافا و ۳ كن وام ی ود را as ۰ را اوا راعشا دم رکا رادرس ی 3 وا لاسرا

 همرک | راذرس تاررح نالیروب لاسرا ندنوا + ۵ ترا راد سو دام ایسورپ ىا . لاونهرب

 لر تروشم سلح ۳ هدعشس ور اس نو نیک رو والا یداج یک یتیدلوا لصاو

 تونل وا دارا ندنفرط رانعح ضعب یراتعببط نولت كراولایس ور هدقدنل وا -نابمرد هروم دام

 كجهدا طسو ضع تل ودر رخت هدلاح یغیدلآ یدنسو هند ايس ورب ید یرلت مضح مر کارا

E 7۰ تا عنم ود نمهلوا طسوتم یسیریغ ندن ردرا و یدنس كنهللع تلود هدهد ۳ د  

 مالا سشیف قیبم هنعیدروب باو“ ندرانصح ود وکتسرد ai یکد هلب و را ات و

 رول وا شل وا فرطرب رود و ا دنعح هل وا مر ا تروص هد دیس نکل ردراو روذحو

 ردرا و لس ۵ دم كب ناب نشه را ایا هک رم سود یادننش هباوح نانل وا دارا ود روک ا

 هکر دلاقحا هتشب نددصت ینآ ید راضح راس بوروب هلباقم ود ردا عنم ندطسوت یرخآ ود

 قجلوا طسوتم دوخاو زعا لوبق ییطسوت تكنولایس ورپ نکند كحهدبا تبغر هتهطاسضم

 ۱ بلاط رص دوګ دوخ یر د دوخابو زَمسیا" یتیم كنولایس ورب تل ود رکیدرب

 هژنهح اف ی دعل هدک دا رب رکن هنن ود ید ىجا al كار و ربح هب ولایس ور هدقدل وا

 راذعا ضعب قجدازوا یت یلارق ایسورپ جد هدکدلک یاوج ملک یباوج هدتقو 1
E۰ رول وا توف نصمم هل روص و بودا سم جامتحا هه راح هعفد" جیاقرب كردا داربا ر  



 ی

 ۰ یهطلاب هدنشرات یکیا یمرکی زو ۰ ردیرح یکيدلک هلوا ةلاع تافاصح دقع ایزکا هکوبلاح

 هلاصم هدنفرظ نوک یکيا ندنکیدمر ولا هنشیا كنول هبسور تقو راما هلا هلاکم هدنسهعق و

 یییدلو هطبار هدنوک نوا شب یسهلاصم هجرانق هدنسهنس زکس نانکسو یتیدلوا رذیماتخ <

 هب هحاصم هدعب نوستروتک رخ ندنتلود حا اس ورپ هدنروهظ لب تقو هلو ۰ ردغولعم

 ماست هند كنلارق ایسور لسو برح مامز كنهيلع تلود هروک زوک كعد مهر و ماظن

 Ey ا و ا ا اروا او تروصو ردا
 ندکمربو دنس انثتسا الب عات صاب كقتسلا یتساضرو یأر ود ۍردا طسوت بوردنوک رخ هنلارق

 ییدود زکلیدو یکیدریا زکلقع نوجا هللا زکسرید هل زس رونلوا زی وحت لصن تروصو ردقرفال
 تلودر تلودرپ كده یدغشو ۰ ردراو مالا سفتیف روذحو ندنفرط راضح هلکعد زکسلیوس ردق

 و غ دو مه راتر لا صوف هللا كتلودر رضا كجو لص مامز بوشلدنس هلل وب هللا

 هللاذاعم هنلوا ےلست یروما ؛مامز كتلود رخآ هتلود قجهلوا دنم هداف ندنتروص برح هلص وصخ

 هدنغح هل وا ضراع و ناب لودلانب هب دیلع تلاوت ناسا سا رتوطا مزال قلوبعوف و تلاحو

 كجمرب و باوج نیزستقارب تحاح هریرحم هننلود یسیچلیا ایسورپ ےتم هدهناتسآ هکیدلاق ردق و ههش

 لک یسهدام هطاصم هسیا زْعا لوبق تطسوت كنولایسورپ تلود جدا تبغر هلص هلی هسلوا

 ید ورو ک تولک هتشبا یرذع هطاصم عانتما | هکلب یروذحم هب راح دادتما رولک مزال قفل وا كرت

 . راتفرک هرلهشاضم انوک هن نوګا یبترت را وبشا زونه مولعم هرم هَشاضم رولوا هجن یش هلو
 دراو هک اذه عم رد رهاظ یک نوک یغجهلوا لعشم لاک هسا رولک مزال قل وا درک 4 راح قدل وا

 . هدنلوق ودنک كنسچلنا ایسور هنکجهاک مزال هت راح دادتما هدقدنل وا تئارق یرلهطبضم هلاکع نالوا

 ولایس ورپ ند داع وغ كنلف كنول هسنارف و دیک هقدل وا دتع ه راحت و ما ولاقو ۰ ردرا و تحارص

 هت یک كنو اهد و نمدش راق ول هبس ور دلتا صرف یکحهدآ تور هدنن ورد هل و ِ رول وا نیما

 2 هب هیلع تا کلا ی رطح كن هب رام دادتما هک ویلاح ۰ ردلقح و لولم قلوا ی END تاعلاطد

 لودو N ییدادتما تنه راح یرتل ود كنلف و هراکنا و ايس ورب رک لصاح ر36

 1 قفل وا افصا یرلثداوح یرلکدلیا هعاشاو یرازوس هلب كنتلود حوسا هدیابو هکلبو كتهثلث

 0 قلوا داوم ضعب لتعفنع هدنردعاک ثداوح یکیدر و تن هم وق ر لود ًاسقعت ینکیدلن د ردلکد

 1 ثداوح دا رھ نداعغصا مدع و دمح ود ربع لاوس نانل وا دارا ندنفرط رابضعب ود رد د

 دارمردکمد زا اصضتفا كعا لع هژلربح وم هد ودنا لمس یدرلزوس هل وتم وا لکد قعاموق وا ییردغاک

 كنتو هریلکنا ناغلوب هدنروص روح یتساطعا مت امدعم مر و ا نوسذل وا م هج وا

 ثلرب و دنس تقولوا هکیدا هل ہط رش یسعا برح نالعا ولاي سور قردل وا هدکلر یراتل ود

 ود ردلکد زاح هلمجور یساطعا لات هدنروص و E وا رظن عطف ندروذحم کەدنروص

 . نایمرد یروذح یداحا هلارانمشد كنايسورپ هدنروص یکیدلریو دنس هرکصندکدل ریو باوج قافتالاب

 ید قیرفتو ریغت ِ یل ود یوفرب 9 Ee كي ا یک ایسورپ هدقدنل وا



 ویک 1۸9 حب 1

 دستی امور + کر ۰ یخ اه یو یار للو ا تا یک

 هدناب و كنا نوحا لماعد مهدروتک ییاوح هدن و زاب دلار هدقد_نل وا رابخا یصوصخ طس وت

 تحصم را هکر دم ال کوا لاخدا قروه وا ط رش ییسهدام صیخر و هد. و ید وا ,صخ 2

 طس و كنولایس ور تل ود قحەلوا بلاط ہیص هکر وذحم راک دل وا فرطرب یر وذح ها صم

 تروص ر هلو ید نوجد كوب زدہسەرطاخ یسلوا توقف دوخاب یربخات نلییلص» هسلآ زعا لوبق

 Ùy ۰ ردسشق وا ج3 TE EE Pf یط رش ییساتتهدبا بالای روع دوك دوح كن هبلع تل ود هدن روهظ

 راضح قرهلوا ۱ کلا قفتم ود زل وا زا هلح ورب یماطعا م دقدش وا ي ط رش یکیاون

 .ردڈملرو رارق هنس» والع و ح7 كنتروص تیم نالوا شل ردن وک ندل ویناتسا هلغغل وا ناب ندنف رط

 و هعذب ندر ذاع عاونا نا طا هدباب ون دهن دننګ هن وامه یودرا كنا

 قادناموق نوعز وعد د ییار اشا یدبع ۰ ردراکرد یعح هل وآ تبحوم ییرلماک هرفس بلک كنتتهفناط

 هد هسا و موتکم ردقت ره و هل د ول هڪ رفن رب هعفدر هب هطا و بودا هتاکم هلا

 هد كاش : هنسيخليا شە راقج هل وا ےل هلبا و ] هک بول وا ثعاب ی تداوح قوج ك رک اسلا نیو 1

 هلوقمو رش 5 ردق و لبصا كنت كص ا هلکعا رومظ راها ود شمدو الرضاح قانو

 ثداوح هلوتم و ۰ یدل زا را ما .ود زا وا واح كمروتک روتف هدب رح روما نادن ره اراک هلیخ تاعزنح

 ریدر و رخ یرارشابم رکسع یهدل وا تعاب هن راربخأت E هلشف نالوا ترم ندیلیا مور

 تفو یاضتعم رامظا و موه تع *دنارا و 2 نون میلعت E هن وامه یودرا كنىچليا رکا و

 یراکدلبا ها را ۳ د و رارولیهدنا ملعت فود رح نونف هک 5 دن 7 نوحا لاحو

aهل روص  e < eبراح دوخاب هلل ود یدنک ی دار ۳ ك , ودرا كندا | ايس ورب رو  

 كنسچلیا ایس ور یلصاح ٠ ردنوحا یتر ھی و هدنشاب كا یدنکو ی را هما لود

 3 ا د در داد سرد امت وا روح هلح ور ی هب ود را | هات هد راوص ےکح "الیدبت

 هه رکسع تارفن ود ردیسیچلیا ایسورپ ردشلوا عیاض رهنسک فورعم هجو ردشق ةلوا ثداج -

 كلتشد رول وا بج وم نی راربغا كنتل ود و تج ومالب هدنعوقو تلاح ر هللا ذاعم زالدالک ۱. زوس

 0 4 ودرا كجا ود ردیلفل وا عنم ند کف تک هب ودرا ۳ وا ناب راذعا ضعب یک ۹

 د وا زب
 Ct E دنس هرزوا ج ورشم لاونم ء رکص ندقدنلوا ساع طاسب یط هرز وا رارفو

 سلع دقع رارکت ین وک یکن وا روک ذم رهش هرکصندقدنل وا غارفا هه ولطم تروص هلا هوالعو

 ندنسلخ هرزوا ا راو رانا هدندل وا اف شرم تری ی ال

 دو. قحا رال و روصو قحا دنسو ردو هتشيا یار توا یودرا تولیلاق

 هلمجون ره هرک اذلاب هلاماب لاحر راسو مارک رودص هدنداعسرد رارکت بویلوا یشرپ یعطق
 باکر قرا هل یسهطبضموید ردنا اضتقا تکرحو لع هجن وم هسیارولوا رداص هینس دارا

 ۰ -ردشع وا مدعت هوا



 یک ۱۸5 =

 ٭ حصن تروص كدنس هرزوا حورشم لاونم و

 ريو ۳ بیت رو مالا یتغلرادفرط كنهيلع تلود ورندهنسر یلود ایسور

 ا تلود ارد له روو ریست هنرادودح ولهچگ و ولوقسم نالوا یراذتثد هيلع تاود هللا
 بوم قوج یتکرحو كملاراشم تلودو یتکیدلیا هلازا یی رلتوق فصت ندنراوشراق یرادودح

 ثلودو یتکعهدا هب راح نالعاو یتفجهلوا بجوم سه راحت هل راشد هیلع تلود نانلوا رک ذ
 ٠ یراباتج قم هدهیلع ةناتسا كنلارق ایسورپ ولتعفح یتکیدبا هدهجردو ینلتسود هن هيلع

 ناسمطالالجال ( انالعا ع لاک نالوا هدهنابم ) بودا رابخاو ناب هدر ره كنهلاکم سلاح

 ۳ ا دعا دنا در نوا سو یا ید ندد تلوح فرغ
 دوعوم یرویط هرکص ندنو و ینتیلوبقم كنغلرادفرط و تربغ ندا روہظ كده یدعش كپلاراشم

 یرک ند هلع تلود فرط نوجا نالعا تموز هدهیلع تلود در كنتفادص و تربع نالوا

 ) ردشفلوا الا و رب رحم هناتسود ) ۰ ردشلخ مزال یساطعا هلدنس وبشا یوتح یطورش قآ

 یط.سوت یلارف ایسورپ هدقدل وا هلاصم هعشب هعشب دوخاب و ندر هلا ول هچګ و 9 E هلع تلود

 هکعا توعد هرزوا قلوا طسوتم یپلاراشم لارف هرزوا قغلوا ) هرزوا كعا هطاصم دمع هلا

 رویا هب رخ دطاصم طسوت) ندنفرط تلودرپ رخآ (هکهلطرش لوش) هکیدلاق ردنادع و ( هلع تلود

 9۱۱ وا ور هات هود دنسا ورولوا بلاط هندلاصم ودك راد .دوخاب و هسدا

 اتسورپ ) هللا تلود ندیا طسوت ضرع لوا ارال کد هنلوا ناتشآ ( نقر هل ارد
  زدا طسوت ههلاضم نانلوا ضرع ندنفرط راشد هطسا و الب و هسبا ردا تکرش ( هدطسوت یتلود

 رد کم دعو هلع تلود هدردقتل وا هسیا زعسلا كعا طسوتو تکرش الاو امف ها

 هليا دقع عنام لب هسیارتسیا كا دقع هتفرعم كيره ییهلاصم بولوا شقنااغا ( هللا رابخا

 . حورشم لاونمرپ یمن ندقلوا نرتیلصم تعیبط قوا لیصت اینک ا هدهلاصم عرق و نیح هکیدلاق)
 دعو یتحهلاق ورک تصح بودا رورم تقو هللا باوج بالصتسا هللا رب رک ههلاراشم لارق

 كېلا راشم لارق هدطسوت ضرع نیح هانب هنغیدلوا یهیدب یکجهدبا رورم نامزدای ز هلیتمج هفاسم
 8 ۰ و متواا لاعرف ا لاهما هال باوج باوصسا يلا نالوا هددیلعرد
 هطاصم رکاو هلوا راح كمروک صم هلع تلود هسا ردا ددرت هدنساطعا باوج هلوا شغل

 ` ییررض هلا ۵ راح دادتما كتسود تسود هسا زعا لوبف یطسوت كنلارق ایسورب تلود قجهلوا

 ۱ E ۰ رولوا شلوا روذعم هلع تلود تقول وا هلغلوا توفص یانستتم كماطا نر و

 [ء] ۰ ردا هطاصم دقع نب زستفلو یطسوت كېلار اشم لارت

 نوه خودرا رفت وا دیلاو هدنوامه یودرا دنس كجه ر و ه ولایسورپ هتشیا

 قد :دنل وا | هدیفک طخر درب هنیرارزوا ځد كرار نالوا شارب توت هتسهرا هراپسوټ درب راهوالع نالوا هدودزا [*]

 2 2 ق راطخا یتیدنلوا کت هلهح و لوا



ECA E E ۹ 
  3 Nitze 2و

 نوت و ددل وا 0 هب رلتمصح نک تولوا دراو هن واهه هلل را هطبطم

 هعع9 رب اخ هاش 1 ماتم اق ود نوسعالشو جد ا س و دتسلارف و رکنا نک ار ندلا نوت و

 رم هدنعان و مالسالا جش هدد ر د 86 N ك رح ا هل رال وا شهروب ر رادصا نوامش طخ ۳

 نوا طخ روک ذمو تئارف یروص دنس رو لم هل س هطبضم كنو امش یودرآ هدنروشم سلم نالوا 1

 یرهنل وا نیت ی وا تینا هرز و یار كنوامه هدقدنل وا هدانا هراضح نیم نوعصم

 وا ردر ھ۵ دساآ روشی رک هکنح ی ود ایس ورب قرەلوا ر ار كن و موکت تاقاللایدل 1 ایس ورپ

 هن واهه یودرا هدلاح ییدر و یباوح نم هل وا قا 0 ۱ ° زونل وا نا یتج هنل وا تعقا وم

 را ربغآ راهظا هد ويعا لوبقو 2 وا هبارا یقروص درس نانل وا جو هداقا یعح هیم هل وا نک ۳

 شا وا ندنفرط یدنک لوبق مدع هسا رولوا كحهدا دانا هلا لد لود ايس ورپ هدننیان هلا

 ۹ وک یھکیا كبجر نیکلر و رارق هلبا ارآ قافتا هرزوا قفل هلاوح هنجلق كهللا ندننجهلوا _

 تاق رام هلا ی ایس ورپ یدنقا سدر ها یرافدل وا را یدنفا هداز یدیج و اشا نادوبف

 روذح هدرص وصح تم زع ه ودر را هدق دنل وا هداقا 4 یچلیا هرزوا حج ورشم لاونم ل ردبا

 تمدح هب هيلع تل ود م ا ك , ودرا ےب را هلدسم زس وک ر ارعا تروص ندننع وا ناب

 ن رز وا كن و رويدا ارو یتعفنم نشو لصاح ندن و هلع تلود هکمادام ۰ ىدا نوڪ ا

 ٠ دهم ها روس سلف و كنتل ود و یهدیدل وا راف نداعدا و قرا ود و هده ر

 ه دن واسم یودرا هرکبص ندک دلیا راعٌشاو اا نکو دا هدقلا را دتسر ر نوا كنو

 ` دنس یکهدقم ن شللا ربغت نوت نوش تول صم هدقدنل وا هنارا هنسودنک یتروص دنس ناك وا

 ود عهردنوک لصا هلارق ینو ن یدعش ردا نظ ۍدت یتیمصعوا مدا شمردنوک هلارق یتتووص

 هدنماتطعا كدنس هل و ندفرطور هن رزوا یسعا رارصا هدنصوصخ یساطعا دنس تک الب

 قحهلوا شعر و هنلا كنلارق ایسورپ یتسهلاصم مامز هلع تلود هکردو ےک عو لزوس

 تارا هصرع دن ات كن هباع تل ود توبل وا هدام ر شلوبعوفو هد : راتر و هدتل ارم هسا وب

 aa مور E اد | هدانا یکدلیا تاثحابم لیخ 9 کو کلید ردنر وص رب كجەدا

 هنشیا كنەیلع تلود هطاصم قجهلوبعوقو ةلاح هل و هکوبلاح شغلوا حرد هدنس یریبعت لیح#

 شعر و تاوج هدفد زاب نص وصح دا ضم هنس هک راح هس ور لارو 9 ایس ورب ا ی را راب

 4 ۰ 1 ارصم هلا حوسا 2 و دلع دا 1 وا ردا هدامحاصا ه رکیصت دک دشا اليسا ییزوا ىدا

 رو دا فیلکت هدام حج وا قروهل وا س ١ نکل یدلیا ادا یطسو كل ود E ا ك

 کدو یسهداعا ا ۳ هلا هةل كنسجلب | نالوا سوب ەدە ید هد را لوا ېر :

 رکو هلع تل ود و جد یر و یس هيض قمالآ 9 هبلع تل ود لب نالوا دالا د“

 ندنعددل وا یج ود نص ع رسک كن هم ر راح تکرحت نالوا 2 ۵ : رزوا ول وقسم ندن رافرط جوا

 هدلاح یتیدنل وا نیم ات ۳ 7 9 اما | رول وا هاب و هطاصم اع دتشلا بو لوا ید ەیص ر كنەچ راچ

 اپس ورپ زس نکل رولیاب ملات مکس و نت هلهجح و قجهلوا لصاح یدصاقم كنەپلع تلو
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 یفیلاکت كند را هدانا ییدلدا ناب ر < لاق و لق لبخ هل . رز وا ید و روبدنا نظءوس هناارق

 2 مور ےکیدلیا ESE كلا و رو اس ورب ییلیبس , دیلک ررج لا وئمرب تارا 9 لددعت

 هسللوا هال یلبس هلهح و و یدعش ا پووا E 5 , هديلع تل ]لود هدنفیف وت كن "۲ هدکدتا ناب

 رک اسع نالوا 9 هرفس كل ردا NS فيجا را س انا نهد ود لوا هلا

 تام كس وش مور ا ید دز وا رادتعا ود رول وا بج وم ید درسا فو خا

 تولا قرەلوا دنس هرزوا یتیدنلوا ےک یو ار ز یدرول وا شوخ هسلر و تروص لزوکرب

TT9 و رر ئ و ی ا یثرب یک یسەزولاب وص رد و ق ا ا ا دا هر روا ےک یوا یه یک یسهز ولاب  

 هعلاطم لزوک كب هلکعد مردا رابخا هزکفرط هرکص مهدا هعلاطم هرکرب مهقاب یچلیا هرخ الاب

 ت ِ وا اطعا هطل اطلا حال E دنس نانل وا E اس بیوطاد نوا

 ۰ یدبآ شلر و ماتخ

 ا البوم ی لاسرالاب هب ىلع بای ین اجرت ٍموق س ا کک ناوک ر

 e ردنوک هملارق جد ینوب هلغاوا یفانم 5 تروص نانلوا حو یدعت مدیا شمر رک دل
 . ضرع هن هسا رواکب اوج هلهجو هر ھ طف ملت یغجاب هو ینکج هد هن هن رزو | كن و شهدا

 اب ےس ور لالوا كحهدیک هب ودرا هس ودنک و اما یتیم دو رط رانعشد كنلارف اي هلاغىلىت مردإ

 هایسورپ هلشیه راج هن یک یکیدلک ندنغیدل وا ش دال اق یسا هدق رط و قترا هدنروص و كنلابچفوا

  هخن وجه .دعدنل وا ضرع هب هناهاش یابک اخ 0 را لو هعطق رب نوعا یدوع

 ey ندنفیدنل و زلم و بولطم كن راترضح ناخ دیم ادبع یصالعارب ندلا كنولایسورب
 ایسورپ ڭكنروص دیت هرزوا حج ورشم لاونم توروم رادضا نواه طح ود نوسم راع يح ندلا

 . کلواو هنغجهلوا كعد قمراتیچ ندلا ییولاتسورپ هسیا یسهداعا كلایچف وا و یساردنوک هنلارق

 :یفحاس هن اشا ماتمناق ین ده هنغیدنل و فلاح هنر كنوامه یودرا جد یسرب و دنس هدنروص

 هبهاهاش ادا ا ااا ر اا ه هناهاش ةملق هدازا نورشاش
 ورد نوسعیج ندلا یسیچلیا | ایسورب ور هنسالاب , هدکدلیا ضع هلا یلاع رب رقت هعطقرب

 لزوک یسهل سم رسا یکمدقم كن دنفا سر 2 ردنروض ا هلا هروک هبا وح نالک ندودرا

 یویتک فک شعا رد ردن وا برح ةثارا هدیسکیک هب ودرا كنا .هدنص وصخ طس ول ردیلکد

 ردبلقاع ندرلنل وا e رانل وا هدن و اه یودرا دنل وا هظح الم وار هله راو ی دن هتک لاش وا

 ..( هلوا E 1 یر كلربنل وا 3 هکلاقحا ات رد را هتل ودو ند س کره هج رک

 4 ردشلروب نا ود

 را و تک اع mY یرابآر كنو ام یوذرا هلا تداعس رد هدب اب وپ لصاا

 : نوا یودرا ید هرکرب رارک ۳ ننه یول كن راتمضح ناخ دملا دبع تاذلاب یبسالربق

 هوامهیودرا ځد هرک رب یهدام وش هلبلح ۵ یلاع باب ناب اسورب بولی رو رارق ههر ا هلا
 اسو و اردا يآ زکلاب نت ودر ار لب نیست فو فوق جاوا لایهوا لمزاب

 ۰ ردشلب هلب ردنا .فیقوت هلا لاح حوک لد و دهلک نودیک رخ هب ودرا رب ردنوک ربخ هتسیهلیا

 5 2 ES ی 1 ج : ۹ ۳
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 سده یصالصسا ندولهسور كع ف سرغ دادا كد ادو یال ۳
 ںی کک یک یر ندفرطو ینلناعبر كنودرا دعسادوم ن را سل و

 نوامهیودرا بولوا لئام هفرط نر و ديما هت رع زج هثسهلئسم عرق رانهد هدنداعسرد ندنغیدغل وا

 هراچ هقشب ندهلاصم هلیسول ربخ اکو و ردا هدهاشم یتغلانف لرمضاح لاح سکعلاب هسیا یناکرا "
 یاکرا ودرا كلذ ىلع ءانب ۰ ىدا راردبا یشاحت و فوخ یروشآ ندب رح دادتما كرهلب یتغیدلوا

 كفرط یکیا قرهلوا لئام هنفرط ولایسورپ هینس تنطلس ناکرا نانلو هدنداعسرد و هنفرط ول هسنارف
 ۱ ۰ یداشعثود فلا هن ررر یراکفا

 قباس لاونمر بول وا یراح هرزوا فالتخا هل و یراکفا كنیفرط ید هدنس هلئسم ج وسا هتشيا

 هدمب و یکی رد رد هدنرهئس برح یقرهنلوا عطق هبدهسیک كيب یعرکی ندب وط یب ولطم كجوسا

 نامش یکی یکیا كن هسک كي ترد كج هل ر و هنسو هلواقلاهرز وا قوا ادا یسیقاب هدنف رظ هنسنوا

 دجورب و هنسال راقیچ ندلا كل ۳ بلوار ار و هد تا
 ید ندنو امش یودرا ر راد کوشا تم وا E هسلک كي یکنا تا +۱ لع حورشم :

 نانلوا دقع هدن وامه یودرا كبجر نکیا شک باوح قفاوم هتداعسرد هعفد 7

 1 ۰ رد و رخ وتو جد یسهدام جوسا هدهرواشم سلح

 ماپسا هلیتسانم رفس یدعش و تولیکح تبوعص هدنساطعا كنب .a ه راالبق هکنوج

 ل رح روما نکمآ امت هلا ه2 نالن هنلوا كرادت هداسلا قوف ک قلا ل ندناعطاتم و

 کنی رح تاکرادت لردبا دیازت یتاجایتحا امویف ًاموب كنوپامه یودرا هکوبلاح بولیشیلاچ هنسهزادا
 لب راو یدنک هنس نج هدلاح یغیدلوا ها ردق وزا نوجا یلاوحا ےظنت كا و نا

 یتاینروام یسهدو و قالفا نرب و راسخ یلک هب ول هچت هلفرص یی رادقا ةیامرس كنتلابا قالفاو :
 كنو اه یودزا هنسو و ندنکیدلیا دادقسا ندمرکا رادرس قرلیتیص نوعا هّقلآ هداشاو ك

 سس یتکرحب هنفرط یا یا

 هدنرکذتا تکرح هفرط ور ید یرک اسع هچګ و وقسم نانلو هدنفرط شاب نیغلوا راکرد یرادصق
 كمر و تیوقت هلمج و ره هنفرط قالفا هنسو هلتهج ینجهلاق هدنسهرا شتآ یکیا كب یناب زوام

 یعج هل وا راجود هرسع یلک هدهرادا ییسهب رح فراصم یدنک هیلعتل ود هنس و ندنکج هلک مزال

 هل اسل ادعب هتشب ندنغج هنملوالباق یساطعا هسیک كيب رد رد یونس هتل ودحوسا هلیسل وا را ها

 ر هبمهلبر و یشرب مته ځد تقولوا ًارظن هنفجهلوا هدايز اهد ندیکل وا یمهقباضم كتیلام ةن رخ

 هو دابا قالفا كرل وله قرهلاق فیعص فرط ندو هل وا

 هدروکذم سلح یتاعلاطم ج هلوا روبح هرابتخا یسهصیقن كماعا و هندهع یززرمم دلع تلود
 یه راحت رارقسا هلیطرش یقمامراقبج ندقطلاب رحم یتساغنود هیسور : : 6 هوش بونلوا شی رد

 رولیروک بسانم كع دنس هلا ولج وسا قرهنلوا اشتسا و بلس جد هیلقع تالاقحا قحهلوا بج وم

 رولب هلوا كارب و هكا هسا رولاق هلصف هرکصذدکد لر وک امامت نه رفس هم زال فراصم هفاک ن نکل

 طورش ساسا تغا لکت ناسک ت یک هروا E ا رخ ۱



 شا ادعام و كم یکيا تكحهلر و هعف د و هکر تونل وا لباق زونه یعاطعا كن ەسک كم

 اک د راع لرد فرهن و دارا ید یساطعا کندی كم یکیا روصق نالکمزال یارو هک

 . ییدلریو هسیک كي یکیا روصق هدعب نوسلریو هسکك ی یکیاوب هلته تیمرک تیاهت + ردیبک حنت
 هدنروصوب ردا دانسا ههلعاګلود ولجوسا یف و ۰ رولوا وغل هلتعببط یبهدام قافتا هدلاح

 یکج هی للرب و كن روصق ارز ۰رولوا شلوا فلت اضحهسیک كب یکیا وبشا نالوا كح هل رب ویدعش

 لوح روما غا جات اما ردو زکج ەد هلہنظ یغوط و زیگیدلب مر دّتسدا ۰ ردیم ولعم كن هلج

  eهسا رولوا ا ىھهاشداب نا لهجو هن ره ه ا کب هدهناتسا د ٥و < جبهر 

 ۰ و 0 e یطس وت با ۳

 دا مر رد ارخ ٌوم نکیا نوا ی ہد اصم دیگ زکلا ًامدقم یطس وت كنوله-هنارف 5 : هک هوش ۱

 هدنرادب نیب راح لود ۵ ر الا قعا بولوا لخاد خذ وقسم هدرارقن د کید در كن دیلی ا هذا رف ےس

 2 یزوا دزرا داعم رويدا ب فیلکت ا قق وا ها a r و

 2 لوبق شنا .دقدنلوا را ی ود ا u تار هاب و

 نادنج د یدر ًایلک هلا سی :تاوح شفلو لیع دمبص ندنب دف رط رانعشد هکمادام نک کل ۰ ردلکد "

 صوصسلنا ی ءراو یررض 4 كن هلاکمو ردبجوم یتعفنم قوی ده و هدلا ڭنەتش ر رس هن ردلکد بسانم

 .رونلو یه روارب كنو هّتلا نوا هس وس و ندهدراب فیلاکت هل و لنناجر دسلارف ارخوم

 . هننارف هدنداسرد یدنفا دشار نامه رد)لوهح راکماحا ارز نوت ار شو ردلکد ی یبعد

 هحالص وملص تع سالح راضح وند ا تروص نسحر هللا ءاشذا نوسشنرک هب هل اکم هليا

 لوا لرد رادتا هبهرک اذم یه تاب لاوحا كنوامه یودرا هدنییعع یرلکدلیا راکفا *هلاما
 ` راجود كکلاع یاناعرو یادقف هذه ةلاطا لرکسعو هرخذو یناشو لاح كنواه یودرا هدرما
 1 كعا حالعرب هدردو هروک کا هد ونلب eS كعالقو تادح رسو یراقدلوا هقاضمو تو

 رارق دعب ای یدلک یتکرح تقو ندنساتشم قج*ور كفش یاول رونروک ندهضیرف هلهج وره
 نالوا هدهلشق ردکرک هسلعبح هارعع هدنشل رم كف رش بجر وبا للا ىلع yJ دم نمهنل وا تعاقا و

 بولک هلمات یرصکیو ندنسهلوتم یحدخ و یاو هرق هدرلفاح واو ندد هعاح ر ا

 :ندنفیدلوا هسیک كو رخ ادعام ندرارد رد ماطر نا كلبح هلزوک و قازاباحو قلالد

 هدقعس ور هل تمح راخذ نادتف یک یعیدل وا ا E یو اب هی دیک هتعس هن هلا لاحو

 كنانیبعت ریعش هرک یکیا هتفه ضعبور هتفه ضعب زونه یدعش ا ۰. ردرد عم جد تماقا

 كنصوم رباچ و یتلف كرك ع ردنا اضتقا كلربو تانييمت ماع یک یکیدلتیچ هبارعم رویلیر و یبر

 و نیا 1 نوت لا قرف هد رار قج هلید را و و 0 ور و رعت



 کا ۱۵۱ جی

 اغ ور یعوفو داسف دوخایو یراقرفت اب ندراخذ نادتف بوبالشاب هکلک رکسع حوف جوف زلاق هلآ ییا
 هات نامزد شار و شور سن هنسهیک راو شلوا تتسدرد دف کلهر تعول وا

 تامیابمو یفراصم لازمو یجارخا رکسع هدرهنسوب هسیا ایاعر يارتف كج هلک نامزهنو قج هل وا

 بولاق تقاط ی هللا هراس ٌةيرفس فیلاکتو یراسوماح و یراریکراب ناشکپ وط و راب راکم و یرهراس
 هب هدیمب لاح ایاعر هلج هوا نکع یدلیا زواحت یدح یایدعتو ملاظم ید ك رنابعا هلیسهناهب رفس

 هنر و ی روبه ردد لق هور لصف كرد هما ا
 ا. یربم هه هلخا ارز لکد دعاس هتزخ طالاشرا هوا ع همام 6اده 6
 فرص ندنسه3آ بجاوم ردق شورغ كي زوتوا یرکی لوا نوک جافر ردقو شور زویقب
 ۵ رد كفرصم كحمدا روهظ هدادرف ندندلاق هددیما وا رویتبح ید بجا وم یدعش یدنلآ و وا

 را تا شا یار 0 ردهلیأیف یریم رهعیابم نانلوا بیئرت ادب یدعش یدل وا لاحم

 e یمهدام هریخذ رانوسر و هريخذ رهن تخار یارتف هلا تاق هدر یس و یب رز نک

 هنسهراجر كنو هدنفرظ تدمو یدلاق ره وب ردق نوک نیا قره هوس هر ده 7

 هسدا زال وا چ مدقا ند نمږږاو + یقاسیا نوامه یودرا ۰ ردند نيع ه هلج و نبع شرف قاقأ

 كي روا هيمو شعا قو ه را هلبکر نکیا دالرما یو دوجوم هداروا كنءريخذ قلیا جوا

 هکدنشود یرارو یلغوا لقن لصنو یلفلا ندهرن ردنا هلبک كی زو زوقط هدآ جوا ند هک
 هنوط ردا فتوت هغلوا لقن ارهنو ار بویلوا لباقییقن هلبا ه رع كنربخذ رویلک تربح هرللع

 هریخذ هدیلاوحو دعبایف بولیهدبا هرادا یتوابه یودرا وریدهنس ن هسرا یراخذ كنلحاوس

 یدلاق زحاع اباعر ندنکح هیمهلب ر وو نت رو یراد3 ۲ يدا ناکما هنلقن هد و زل وب

 هدنفرظ نوک یللا قرق بونلوب هنآ ولتیلک یدلوا نمر و هدناف ځد یددمتو رجز لررشابم ا
 4 رآ هلک كي زو شب ترد هسا زا وا رم كرل رب و شب یسهیلقن و ی یار

 قو نو وق شارپ هدندب كنیشاب باصق هقشب ندنو رولوا مخو یماحا ها مهنل وا كر را

 زن و هیثاب باصق یدنلآ ۍرازوکوا تفچو هب عو یراقلنماط كرلاصق نالوا هدراوجو برق

 هکرول وا تو نوجا یسهراس فراصمو هیلقن كنودرا ۰ رسزال كلر و ها ولتیاک هتنیما

 لاح ۰ ردقو شورغ زویشب هسیا هدهنزخ رولک مزال قهوا حرخ شورغ كب یللا قرف هيمو 

 هدشاب هسیا یلاشرام هیسور یبتویاخ نده رارلرب زمغجهراوو ندرکسع نمودرا قجهلوا رج هی

 ندنداوح قاروا ضعب ینیدلوا هدنتنن موجه هراور لوق لوق بولوا "یهتم هتکرح هلبارکسع یلک
 زامهنلوا بلج هربخذ هب یقاسبا هلا هنوط هسیا رونلوا الیتسا صالق هلاذاعم ۰ روپهنلوا عاقسا _

 رهظحالمو قدنفص همللا رول هنلوا لقن هبخذ ردقنهلبا ههل هسلوا قو نم غر زونهو
 یاضتتمزر نمرب و هداف قناعت لوص ۰ ردهدقلوا لاج كاج نمرارقو ربص ناب رک هگدلک هرطاخ

 نوچ ا هریخد ندیهاشداب فرط نامه ؛لدتااشا یزتمد ةد رف هلا هدافا یلاح تقبقح هرز وا زققادص

 هنوامه یودوا ندا رت دف هسیک كي قلا ًاعج جد نوا + ۳ ۳ كي



 س = ۱۵٩۲

 سلب راصح یتالک رداکد هدنعس و ا یکرادت 2 ردا احا الا و نوسلروب لاسرا

 ۰ ناسا ماتخ هسلح هرزوا قوا لاس ضرع هب هناهاش یک اک هلل وا دارب أ ندن رف رط

 ندنفردم ا الخادقرەنل وا فرص را رکف هحنو هن ا

 1 و هنس EAE ناکرا هد :ص وصخ هق بولت ارا یسهراج اس دتسا هكا ندحراخ

 ا هنوتلآ یلیخرب كل ردا ترفت جار >ا نامز كنوامه ہر ص هدرا وکو هلص وصخ

 SN راس و تور دنظم هرزوا قلوا ندم دس هح ودعات لوصا كتف ول وا دعشد ندنکیدلیا س سء

 1 ه رص دتشسدا توالق رومام E ضعب یک یساثنا هب ریه هشاو یر دعلق لد ه هرداسم ۳

 نیبعت نما هرص یدنفا هللادبع یتاک رارادرس هحمدقا هلیسل وا د ودعم ندراتمدخ و د ٍجذاما

 ڭكتاذ ردتعم و لور 5 دنتناما ه رص نکعا نیم یتددل وا یتردق هادا یمدخو نکیا , شارو

 اعا GS EE نالوا ا دف و هد راتم دخ هلوعم و هدو ام ی یودرا هدلا یکیدلک مزال ن ےل ہعل

 هدیابو ردا وزرا ینهلو هدهکرابم و هلا هب ودرا یدنفا یلج اا

 : ر هب هم ز ال تاکرادت هيج وتلا هتسهدمع دشا یتناما هرص هلکعا طسوت ی داعفش ضعب

 هلیسح یادما هنسو هریک رسج فورعم E وا ندهندا ۰ یدیشف وا

 راما نو هل راه اق لوح وک رونلوا | ریبعت قذرح لبس یاتا لا لع ك وج وک نالوا هدساب

 هلا هامیوب كموقرم "یغاط هدنروصوب بونلوا رابضتسا یفیدلآ شورغ ردقوش هنشاب مدآ هلسهناه

 نوپابه * هرص هنسو هرزوا یر رقت كنندنفا یلچ یثان ندعنوا ظ وجم a ا

 و وکو لصالا بولیرب و رارق هرزوا كقىك هلیلوب بلحو هب مصبق كر هيقيک ندفورعم قی رط
 ۲ ۰ رایدنا لوغتم م نوامش "هرص هتنس تنطلس ناک را

 E Ck عیاقو نالک هروهظ هدزامشا ترودک لاسو ید یراتضح ناخ دیتا دبع نا

 هت رللاع جارو شمزب ندنامج قرهلوا هتسلندو لأتم هدایز كب ندنسهعقو یزوا هلیصوصخ و
 . لوچوک قردلوا هدکقا دیقت هلیهظتت و هب وست كنهکراب تمدخوب هدلاح یفیدلوا شاک فارحا

 ۰ یدرارروب هدارا نيات كج E هلدوجو هلا زا ندىلاوخ وا .كنلغأوا ىلع ۲

 اردا رورم هدلاح افك یشبقوب كلوبناتسا هلبا هیلاوتم لغاوشو هدا لئاوغماطرب لصاما
 2 ۰ ید نایاش هکعد شدقهرف ع

 ا نیتوخ اقاس هلباأشا نسح سکر ج رب زو نالوا رهاظ یتلراراب هدنرارفس هبداپمو
 ج هدرفس ناوا هلو مامتهدقدل وا لصاو هتداعسرد هدبجر لئاوا یربخ یرلداف و كناشاب نامت

 س دما دبع قرەلوا ردک بجوم هحهتشب یرلتافو هل رالوا ندنا ود لاثمالا ردان زار

 :ER . ردشل وا هعدقم د رالاګ ر 1 همان هرم

 4 1 1 ن فلا ناخ مس ناطلس سولح و ناخ دیمحلادبع ناطاس تافو و 3%

 ۳1 ثلاث ناخ دما ن كلا

 ا دنس ەرۋ قو یزوا ا نده رصع ا عیاقو نت وب ی تر قیاس لا ونمرپ



 ی

 f ۱5۳ تس

 قروه وا شدت ک فا ركا هٌ رەت اکو لم جا ص كن رر ا دلا دبع نامز رش ی ثا

e,لوا نو نکیا 4 دام یارخا نوا رص ا ےکیا نوا كف رش بجر  

 ل یرکی كنرام هکی نوک یستریا.رازاب یجتت وا كموقرم هام بوروب هدارا ینجارخا
 هام عل یسادرق قردل وا دا دنه یرن وام جانم فا ك ۵ رکص ندک دا ملست یتناما هننسا ه رص

 لاع تک ا ملس نایت هلکعا تابح اا ےلست جحابصلا ىلع نوک یحرب نوا تموم

 رب رو طیض هرزوا قلوا ینوک یجنچ وا نوا كبجر یی ناطلس ِ نخ روم شعب
 یسادرف كنحارخا نواه "۵ سص ییافو كناخ دا ا دبع هکمردنا نظ TT هدهسدا راشعا

 هنس و هدلاح یعیدل وا داتعم قل وا ق هنکیا ن كبحر هسلا یم ارح | نرو دم مسر بول وا ۰

 ۰ رک ہم دوغ ا ارح ۱ لوا لول قیاس لا ونمرپ

 دعف و هدنس هڪ ڪ را یدنفا لیعامسا یرهش نانلو یرادفوح لدو ا هدازهش هدنا وا لوا

 9 ق ردیا یسهشح وم رابخا یعلناشیرب ا 2 هکر دشعا ناب هلمح و و یهروک ذم

 : عارم روم ناقاح هلآ نورب یوا تفك و نورد با رطصضا دو ا ر رک ندو رط مرڪ |

 3 یدیشماملاق یرارادتفا هل وز و توکر قروه وا ضراع فار ا ا

 < من
 1 قو یاسا كن هرب دنا # قوج یشا را ردهناخ رب ناهج 3

 6 داغ کف هسا ناطلس تو » ها شو هسلا شو رد هود رز

 كنحارخا نوامش ص بولوا یلئاوا ڭنف رش بجر ید ويس حج وا رو یکا ویشا هدلاحو

 روصح یدنفا یخ د وان را یرادرهش رارمس هلا ع سن ردا یسافا هداعسلا راد یغیدل وا شا ققو

 نجارخا نوا هرس هلل سح یران و امش حازم فارحا هدن راکدتا اا ضع هن ران وامش

 ینوک یحنوا كموقرم هام هللرامروب ود ملهدا حارخا مدقم نوکر اکربت هنسو زز كردا لاحتسا

 عل هس رب ناود ی رد مصح هبلا راشم هاشداب هدروک ذم مو نیل وا ررعم یچارخا نوامش رص

 ناطاس هدازمش هلا قط صم نا هدارمش نانل و هدر ےلسلادعب هننبمآ ه سص ی هه رش ا 2

 و ید ۳71 ا دس هط وا قراص قط صم E دل رمروپ تصحر هنن رلتد وع دوم

 بعل جد یسیکیا هد روت هنس هط وا الا عفا و هد رق تا ةر تلا یزم دنفا دوج

 ناطلس هدنراششت هنسهطوا قراص ادتا یراترضح ناخ دیجادبع نکیا لوغشم لب ریل وفط
 مدلیا ۳ اما هال وم بانج یس دوج و تولوا ناب ر 8 هل ر وص كردا زا یدو

eندنرازوک یکنا لا ود دل وا ه راق كزو هداج یکا تولوا دارکتتسد قح  

 لاعمسب هند رح هدن راهدل وا نامارخ ه رسشط قرهلوا هرزوا یرن وام را سخر كشا ت



 ۱۲۳ ۱ سم یار لا انا ن هداز دازب یا یوه ندرفدل وا
 . رادرس هدنفیدلوا مارا نیشن ردص زونه بولک هکشوک نالوا رظان هکل ریشج هللا راتفر هتسهآ

 شمردنوک هوامشه باکر خدوا بواک هلاشاب عاص ماقمتاق ندنفرط اشا فسو هجوق مرکا
 ۰ هرق یصیشت اغا هللادبع یلکب رادقوج شاب هلکمروتک هموقرم لح اغا قالوق هرق یهعاق یتیدلوا

 3 راد هنلاوحا كنسهعلق یزوا توروب رظن هار ES هب یهاشدا تسد تو ندقالوق

 نکا تباصا لوزا یلتدشربلاح رد بودا نوزفا ملا نینارب و زوس رکج ءارب قصل وا هدیسر هل نالوا
 .  ردقو یشرب تناما هبللا مدنفا بول هنلآ ییهناهاش ضب و بولک یدنفا نسح هداز روک یشاب ےیکح

 3 3 هدنکیدتسیا كمرو تیلست كرەدا لی وأت هللا هلزت لوز رب شتا تکرح زک هلزن تر

 ۱ ۱۳ رخ ا یدقا نسح قرهقاب هنن زو كندنفا نسح لولم لولم یرلتمضح هیلاراشم هاشداب .

 ی E ندنکیدم هدیا طیص دک یدنفا نسخ كعد اد ردلا ندکلا یکدنفا قاب ر

 E وشرات هحابص عقاولاو یدریو یبآوج سآب هباغا رادقوچ شاب بوقیچ ندروضح

 .  كندصکره رارب هلیساوا ردکو ملا «یداب هنقلخ نوریبو نوردنا رثا تبیصم ربخوب رضا یلع رایدلیا
 مر

 و ۳ هدلاح یعیدنلوا راظتا هنسولح لددح هاشدان هات هنس هبعبط "هدعاق قلوا یابصر

 e طرح ناخ ماس ناطلس ناشیلام ةدازهاشو بوریک واک مرح یرصم اقا سیردا یساخا
 E كلم ا بحاص بانج تڪ یلاع هاشیا بووا رب هدنران وامه روضح هلا لوخد دنن رتداعس هناشاک

 ِ ت یدلق ناسحا و اطع اکس ینوبامه تخت نالوا زکماظع دادجا ثوروم یرترضح توکللاو
 ۳ هری هد رسرروپ فیرمشت هتسهط وا هش رش هقرخ هدعب كلف ترا یر ع شعت ادتا

 ِ "1 سر كنهط وا هدنرلکدلک هکشوک رظان هکلریشج رکذلافلاسو بولا ییلس ناطلس ےدق

 ۱ دوجوو مدقا ندهلج هللا عفر- ی دیملادبع شن "هدنشو و لوخد هب ورا بود مدنفا لرو

 e كغ ود ورک قرهلوا ضراع تشهدو تبشخ هیلس ناطلس هدکدید روی ترایز ینیرش
 ۴ ۱ هد نیس هراس عو هاو هاشدا یا اونا زانآ هتطن اغا سیردا یک
 . هللا تربصبو تربع هدد مدنفا یدتا شوهدم هلا توم تبرش رادغ كلفو تبقاع یدبا راثآ

 اقتنالاوذراهف لوا تیا ضیوفت هقح بانج روما ردادخ قحا قاب رداشی اندو كروس رظن

 لوا لاح شوخ ماع نوت هدهانیتلادع یاس لا تجرم ههلادابع لوا هززوا فوخ زدنوک دصک
 ۳ هفرش هقرخ ردرارظتنم هزکمودق كرللوق مدنفا كروي نوسربو تمالس عر هتسبا ددم ندهللا

 : قا یدنفا یح رادحس يڪ یراقدل وا نامارخ هرمثط ندمرح كرهرك هنغونلوق بود لمدیک
 Ez تو وا رب هلرامروس لاّوس ود ا هدنکیدب وا

 4 تو ۷
 هر € میم او تر دز کرد. هدنن ن
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 رک قم  Eو هدنراسرلح هک ناک نظر هل نرخ تیر

 لس ناطلس ردرلشلگهدبا ذاختا عیفش یتبیبحو زاب ضع هقح بانج بودیک هاروا هدروما عاظع

 تیدوبع ضع هتدحا هاکرد هلا هج وت صولخ لاک بواک هکرابم لح لوا ځد یراتضح ناخ

 قآ : ک هل وش ۰ ردش وا ترشابم هنسارحا كتعب عسر هرزوا هلع تلود نب رد تأد هرکصذدکدتا

 یانماو لاحر اشاب ماتمتاق هحدقاو شمل روق .یناقع تخت ہدنهاکتس كنآ ردن وردنا باب هکیسویق رلافا
 رلاغا ف كرەلک جد تعب بارا هفاک ندنرلقدل وا ا رادربخ یالع یدنفا مالسالا چو قتل ود

 هدانناو یدا شالاق یلاخ لعرب قحه آ قایا تولوا یسایرد مدا دک هواه باب ات ندنسوبق

 اد یتاخ دیجلادبع شعذ ید یرافا مرح راسو رایحاصمو افا رادهن زخ و یماغا هداعسلا راد

 لسع نامه هدنرلکدروتک هلع نالند یر ناود هلبا حارخا ندنس وق  uیدلدنا هداما هلا

 ندنغیدل وا تلود عدق نوناق كعا تعب لواب لوا رام السالا مش با رنانلوپ هدترادص ماقم هکنوح

  ۰هوا نوردناو لود ند موف را یا نا لک هاک مالسالا جم هلا اشاب اص مامات 7

 یماغا هداعسلاراد هدلاح یرفدلوا اق هدنویامه روضح ارجالادعب یتعی ےسر A لرب

 هرشط یرلتیضح ےلس ناطلس هرکص ندنراکدتا ارجا یتعب عسر در, درب یرااغا نوردنا راس"

 تولک یدنفا شیورد فارشالا بیقن ادتبا هدنرفدروب دوعف هنو امش تاک رکذلا فلاس هلرب رح

 ماتم اق هدعب یدلوا ناور ندنناحر كناود هرکصذدکدتا ارجا یتعب سرو امد الا سو تتسد

 یتسادص هللا نوع كيلع بصانم باعصا ةفاكو مالعا یالعو ماضف یالک و راسو مالسالا سو

 کم ندن رلکدتا انا بنمو كرت سرو ادا تعب هضبرف بسنرلالع كلردا یلعا ال . لاصیا

 ِ . یدنلوا نالعا نوبامه سونام تنم سولج هاب راکلنش پوط "

 .مرح مه لس ناطلس هدعب تونلیف یزام هزانح روفعم ناقاح ه رکصندقدل و ماتخ تعي سر

 هدنسوبف هب تولا یا د ادع شعن جد هریاسو تلود لاحرو الکو یدلوا نامارخ هوامش

 تافو لوا ندنآ هلا لقن هنر ههوو ٌهبرت یرفدلوا شمرویب اشنا هد د یره ماع ی
 ۰ رایدلیا نفد هدرا یرلعارک دال وا نالوا شا

 هب یدنفا مالسالا حس ادتا هدیماتمتاق روضح )لو با باب هینس تنطلس ناکرا ِ هدعب
 هتلود همدخ راسو راکروک هرایدنفا یسیضاق لوبناتساو نیم نردص و هناشاب نادوبف

۱ 

 سولح و ینعارصم ( درج ادع ناخ یدج وک هع كالم E ( هننافو كم و رم ناقاخ یدنفا یرورس

 ۰ ردشود جی رات ینعارصم ( میلس ناطلس ناہج میلقا نارتامرف یدلوا ) هیناخ ملس -

 2 ردشلت وس یک راتو ق رەلوا لماش ی هفیط) کت جد یزا ریش راهم 4 یتأاح ملس سولج 4

  Eتال 4

e یھاشرسفا ےلس ناطاس × E 
 لتا ز هودا ا



 یصسب كن رش بحر.یسهنس ( ۱۱۳۷ ) یتدالو كن راترضح ناخ دیملادبع موحرم ناقاخ

 سولج هننطاس تک ینوک یحضزکس كنسهدعقلایذ یسهنس ( ۱۱۸۷ ) بولوا ینوک یلانص

 هلیسل واشلتا تافو نیلحابص یتوک یلاص یعحنرب نوا كنف رش بجر یسهنس ( ۱۲۰۲ ) وبشاو

 )روا ا رس هتس شیوا یرطتطلس تفر ل لا عا یراش رشرچ

  رفس باغ عفد هلیسهدهاعم هجرانق برق بولوب هرزوا بوشاو كنج یینلاتروا هدنراسولج
 ورک ا ل هسم تنه تایر ةع تلود هلا روپظ یتامزانم معرق دن هرکصندقدالق

 ار تا شام هب رم م لا سوت كنولهسنارف تنا نشل قمر هبرع, هدافا قردلوا

 هب هب رگسعو هکلم تاماظن نالک مزال یسارجا هلیعز یدنلف فرطرب هّلاغ هلیسهدهاعم قاوق لس

 ځد موحرم ناقاخ ندنفیدمهلنارواط ولردرپ كرهلب رو رلتقو هلا یدرقال زکلایو ندنفیدم هلقا
 تداغب ندرفس عوفو هلیبسح ییاصمت كنه رفس تابسا قرهقاب هلاتربح رظن هشارخ رطاخ ,تالاحو

 اردنا ذاا تصرف یییراثآ تواخر راوطاو كنهیلع تلود هسیا هنرتف یدردبا زاتحاو یشاحت

 قرهیلوا هبلاح ندنئادحا هدف هلساتلاداسف هنحصا راراتات هلیسهیعاد البتسا یع رق نالوا یرظن 2

 ناوارف رکسع لاخدا ةعرق ردا هنام یلالتخا یکیدلیا ثادحا هدنخ رات یتلا ناسقط تیاهنو

 ا رابجا هقدصت جد یهیلع تلودو نالعا یتسب راک البتسا بصغ هدد ناسقطو

 ههيمالسا تلم یا تردابم هباسرف لمح فیلاکت ولرد توترآ ی و صرح هن هیمالسا تلاع

 لرصع یاناو قافو ۳ نالوا شر هنحما هت م تنطلس را تل یکیدلک نار ک تیاخ

 دادعاهرزوا قلوا یسهیخو هح كن رلهیضق قالخا داسف نالوا شا تیارس هنباصعاو قورع,
 كاا فرط رایضعب و هن رب رب رانآو هصاوخ سانماوع یارصقتو بوی هنلوا لرادت ینابسا هلباقم

 نود وكنتلد یروشاكب هبعالسا تلم ندهروک ذم تاعوقو هدلاح یرلکدلکهدبا دانساولج هنتواخر

 فسو هلب رک هنسهچرد هعا موجه هننادحرس هیسور هدب ونالحالس دوخ دوخ یاب قرهلوا
 ورس چ تدمر دلع تلود تودا دار تدور هدننش نود هدناوا یترادص تكناشاب

 ۰ بابسا هدیدم تدم ید هدرضحمایا یراترضح ناخ دیملادبع هلیسفل وا رفس نالعا تیاپت قرروا
 0 لوا هتبدسا یدلو هدلادج و كنج هغدغد هکلصن یتل ود هقشب ندنفیدنلو لوغشم هلبا ۵ رف

 ۱ ۰ یدلوا شعا كرت

 ۰ ِ ضعب یک رهاط ىلع یلغواو رع رهاط هدماشلار و كب ىلع نده رص: یارما هدنرصع طقف

 ۳ ۲ تنوالاو یریملت ندسایغشا دنول کلام هل الا كنغاحوا دنولو یریمدتو رهق تنهربابج
 . . ردشک هروپظ هيج داوم ضعبیک یرلتلاقساو بلج كنهزابآو هسکارح لئابق هلیسایحاو

 دب هدنداعسردو روعشچ وماج و نایبص بتکمو فی رشعءاجرب یلهرانمرب هدنلحاس یکی راکب و



f ۱۵۷ 

 دن دم و ماج و عماحرب هدنلحاس یلعوا نوکرم و تیم و هس ردم و تراع و لیبسرپ هد رَ یسوق

 ۰ ردراشمروب ایحا وان هسردمر هد روم

 e ؟ یوحكی هلبسل وا لئ ااا دمج هاشدان و د و 0 هلا حالص لاکو ےلحو روغ

 ۰ ريدا لئاق هما رکو تا

 دبلا راشم راب رمش دیسانلاب هدنح رات یدنفا صام ناو سد و هع و هدناح دو دمع نت اوا

 سلاح یرلت رطح ن دیا دبع اطلس هکر دا 7 رک هرزوا قایسو شا هجرت كن راتمضح

 تالاع دوش ین و قلخ ی ا a دب دم ر هد ا ۳ تا

 دابع خور و دالب هر هلرعفرو عفدلرلنا هل زاد وا ll E نزەكب هن رطق ره گكسل وطانا

 هریک اب صلح و لماک نم وم هنادق فاص هنبس هاشداب فالخو هدفیلح لوا رظن عطق ندنس هلعشم كلا

 تافصلایکلمو و قسم تاذلاع 3 سفنلاتہط لد

 4 تب #
 ( ناهج ناطلسو ردق ج رواد + ناهش شب وردو ناشب ورد هاش .. 

 هعسوروج یداو بت و هرتم تیاغد ندنسهل وقم تاندح وعدن هلعل وا یامکلار هاب لاحسح یلأم

 ید ندناهمش بئاوش نیفلوا یراهدیج ٌهیصم نعند عبطلاب هددنسان عاضوا قجلوا

 بقاوع هلتدناح ور نرود هدد و هاکن هلتریصب مثچ هلام تروص هقشب ندنفیدل وا بنام و ریکلد

 لوصاو شور نالوا تسدردو افتقا هن راداحا دادحاواابارتا ناب یتبم هنکیدلیا هانتکا لاوجا

 نا هاد هے ناک هرزوا یه ربا ( نیجاصاارک ددنع هجرلا لرت رز ریدلیا هک ا با

 ارتا لح ال یراهبنس تبقنم جاقر ندنرلهیلع بقانم نالوا ريف عوعس ندنا ور تاقن كن رترمصح

 ۰ یدلروک راوازس قفلث رو زو بی ز ه هلو
 ندیدنفا ےھارا نالوا غارج هلت ولوم ندنتمدخ یکلتاتکرس كن راترضح ناکقنج موح رم

 یدنفا مهارا ةيفخو توعد هنب رق یب هرز نکا ةولص یادا نوکر هردو

 ندنراتمءاب رو نم *یچلیا نوکو هلغغلوا بدتر یچلیا ه هيلع تلود ندنفرط یهاشداب دنه ابلاغ

 اعقا و مدلیا دیق د هلب رامرویب نامرفورما هلا ناقک طرشوید لدقابهلبا دیفیلوت یدلیا ج ورخ
 یورخ ندنراتیاب هدزماقالم بودبا دورو هبهناتسآو روېظ يچليا ندنفرط دنه هدننارذک تدمرب

 یتفو شعد یدلوا نیعتم یعیدل وا نوک یراقدروب هدافا كل زمدنفا هنیعب هدیکیدلبا لاوس یک رات

 اغا هّلادبع موحرم نالوا غارچ ندقلرادمسو ۰ ردشلثا لقن یی رهیلع بقانم راد هتمارکرفاو"

 دنعاقسا هبطخ هدلفحم بول وا قلمالس هدنعماح هبفوصایا ینوک هعجرب هکردعوعسم ههفاشلاب ندنناسل

 نمدنفا هدک دلیا ن لاح رعر و مایق و هدنتفابف ولبل وطابا ندتعاج نايم هک نکیا لغتشم

 ینرصتم سیلک یلاعص ع تولوا ول سیلک عقاو هدنرق بلح یحاص لاعص رعوش ا 2
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 ۱۳ او O o o تنملآزالا جاو تلخ یراکدد ناب لاد
 لاء هدقدنل وا تدوع هنو اه یارس ةولصلادعب ریدروم ما ود رانوسروتکح قلاع

 .هرکصندک دلیا لاطب یلاعترع بورویب ما هلبقرح ثلاححرع هلغل وا هرز وا یرهناهاش ریرقت هنیعب روب نه
 هن ردقع لاّوس ردیلکد یفانم هتلادع هلماعموب نکیا رولي یتغیدلوا ماط كراکبا لوا و مولظم كمداوب
 الر نالفو كندنفا یربخ للاع رنص TS رود باوک قوس
 نيد ارزو هنسەلازا روم یدعش ۰ رد وصنم ندتفرط رنو رو ک ذم "هدو وو ۰ ردهدن رهدمع

 تراسخ هدقلاراو ۰ ردراکرد یکج هيلا تمشیعمص هنسهلازا ارزو هی رطتا لع ةبفخ رانو مهسلیا

 ۲ یوم تیرفنع 20ءاعنا ۰ رول وا راک لس و نیعت دایدزا كموقرم "هدو و هرخ الابو یعوق و

 *هداتفا یسهلج ەدەلىلق تیام اعقا و ریدروب رارول وا صالخ ارتف ناک رای هلغل وا ماتتا خب "وطن رپ

 ٠ هنوکو كناکقنح لصالاو ۰ یدلوا كاب ندندوجو ثول كموقع لاظ یلاوح لواو كاله اح

 . یفجهلوا صوصخ باتکرب ردق همانهش هسللوا نیودتو عج ردرفاو یرارامو لاوحا قلعتم هتمارک
 هدنرهاوتانع یاس الاح نالوا یرلفمشرپ فلخ بودا تجر هنحور العو لج قح ۰ ردایرای

 نورتم نی راتقنمو لالجاو رفو دایز یییرتکوشو لابقاو رع كزعدنفا رمهاشداب زمعیدل وا لظتسم
 ندیدنفا هللا دبع قجراتات ربظنیی لضاف نالوا موحرم هدنخ رات ر نوا ۰ نینآ هیلیا دایالادبا

 . ناطلس ناکقنج یهلایعوم لضاف مدقم ندنرلتدالو كنرتضح دو ناظلس هدازبش هکردع وع

 هرکصندن لقدرویب تیاعر هنبلق بلج هلتافتلاو توعد هن ران وامه روضح یرلتضح ناخ دیم ادبع
 حە وا دوعسمو دوج جد هدن راتح دا دابع هللاءاشنا مدل وا سلم هلا دوم دولؤەرب ی

 ۳۰۲۰ ناو اد دا اا رنک یدآ ا رر ردرکا بز هاکرد لوبم
 E ابلاح هلغلوا ناهح یارس *هدادهنمدق هدیام سو ر جد نارقا دعس دولوم لواو بويل وا

 ۷ اما زالوا زعولب هن رود TE مز ابلاغ رددوهش هحاس نامارخ بولوا دوجوم دوعسم دوجو

 .. هللدا ۰ یدد رسرولوا قفوم هشیاساو تحار بولوا هدیسر همرکم نامز لوا رازس یلاعت هللا ءاشنا

 ۳۰۰ لات او بولوا تا رلوصو تاكا هدنخرف مكنه لوا لاقت

 - هاکراب لّوسم قوا رهظم هددشیاسآو تحار لامکلیلع هلغلروی نازرا ید یرهناکولم تیانعو
 ۰ یدلوب ماتخ هداروب یمالک كنیدنفا ےصام ۰ ردلازال

 ۳ ۱ ۰ یردلوا ع نددنطم هدنرظن كدماع هکلصن یراترضح ناخ دیپاب ناکقنج لصاما

 كرو سک قوج كب د هدنتح كنرترضح ناخ دیلادبع هسیا شلوا فورعم ود یلو دزراب
 ۳ ۱  نالوا مک دو لوا ردح هن راد دننامآرک هلتو ,یرهلوا لاکرب تط نسخ
 ا ول قحا بولوا داتعا جام هاشنمشو دامن فاص هاشدایر عقاولاو ردروک ذم هدنراناسل

 یسهصنن كنرغس یکیا ناسکسو هدناوا قلراتخا نالوا تواخرو روتف مسوم هودنک تنطلس

 . بنتح ندننادحا هّباخرب هصلود هلیسلوا شلک هدننامز یروتفو فعض كتلود عج هرزوا قلوا
 ,نکدیک نا) و زی مش تبيح 1 ا ةرقو ا لا ثالث 2 اند نم لا ببح ) و
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 نالوا ا لئابح هدمه و اورو حور لئاسو 2 رصد یینم صن

Eهنسل وا رود ندروضح تشم ك رو و یداب هننراما رم ڈیفنس سم فعط  

 توق كنهيلع تلودو رانلوا یرادفرط برح ندنفدل وا تذحصو لئام هدانز كن ر هرات ۲ ۰ رددّوم

 ییلزتو فعض نالوا ضرام هلیساضتفا لاحو تقو حورشم لاونمرپ هلبا داب ییتسهعدق تنکمو

 نونع هدنسولج كعلس ناطلس راندا دانساو لج هتنواخرو رونف لاح كروفغم نافاح نوت نوت۰

 ۰ ردرلشلوا رظتنم هنس وا راذخا ندادعا هلی رارقسا و ماود كرحو سشبتسم و

 فرط یراناسنع زنک | قحا رایدا یھ و عرک یراترضح روفغم رابرهش هکرید یدنفا بیدا

 لکوتم هتح تناح هدصوصخرهو ید صح ههدودعم تاوذ ندا صصخ سک هنرهناهاش

 هباشاب سو یرامرک | رادرس قرش عاج یح یدرارروب روما ضا وه ا یالکو بولوا

 ام هدروما یلکو ییزح سس اگ ۵ رفس اشا قا هدر رطح ناب رعم 2 ۱ صاوخ هما هدن راهلسا نیح

 كتاکشو رکش دن هلس و دنیحب مدال وا یہ زلر دشا هلخا کم هدرفرب جت تا 51 ر ادرس و متلطم لیکو 3

 0 ۰ یدناراشل وا مدق تبا هدن را هن اهاش قاسمو دع مالا سه ف بور و لالعتسا ود کک 99

 هک ندا دلو ندنراهناهاش بلص كنب راترضح ناخ دمحلا دبع موحص

 هک نیطالس هلبا ناکدازمش

 ۱ ی

 ۰ رد هد ٩( ۰ ) یافو هد ( ۸٩ ) یتدال و ناطلس دن دن

 رد هد )٩9( قتافو هد(۰٩) یدالو دم هدازهش
 ۰ رد هد ( ٩۲ ) یتافو هد )٩۰( یتدالو دجا هدازهش

 رد اوا هر رده نوک یرف ترس دلو هد (۵ و یا
 .ردشن وا توف یکی و ۱

 . قردلاق تایحر هرکص ندشاف و كن راترضح ناخ دیتا دبع تودا. دلوت هد ( ٩۲ ) ناطاس اا

 ۰ هر دست وا هر داد هنگ رات ( ۱۲۰۶ )

 ۰ رد هدنک رات ( ۳.۰ ( یتاقو هد )4۳( ىدا نا" هدا رم ۱

 ۰ ردشلا تاقو هدنندال و نوح یدو هد ٩۳( ) هدا رهش

 6 ردشلطا سولح نا هرکص ندتلا ملس نا تودا دلو هد ) ۹۳( قطصم E هدارهش

 ( طعم هدازمش هلا یدلکه دنابعش ) ردي رات كن رورس هنتدالو :

 ۰ ردشعا تافو هدنس یل والا یداج و دل و هدن رح الا چ )(44) ن هعدار

 ۰ ردشطا تافو هدنسیتلا یعرکیو دلوت هدنسید كنبجر (44) ناطلس هاش نیع
 ۰ رد هد )>٩( قانو هد )٩۵( یتالو ناطاس را

  ADE BK ASهی ۰ |

iis 



 رد هد )٩5( یتافو هد )٩۵( یتدالو هیات ناطلس هعبار

 ۳ 3 رد هد )۹۹ ( یناقو هد ) ۹٩ ) یتدال وترصند2هدازهمش

 ۰ رد هد (۲۰۰) یتفو هد (۹۷ ) یتدالو نا ا

 رد هد )۹٩( یتافو هد (۹۷ ) یتدالو هللا فیس داره هدازمش

 : رد هد (۲۰۰) یتافو هد (۹۸) یتدالو ناطلس هاشلع

 سلاح هرکص نداطصم ناطلس هدازهش هبلا راشم بود دلوت هد (48 ) دع دوم ناطلس هدازهش

 تک وش دم هلوا دج ) ردنح را كن رورس هت ااو < ردیاتدوحم ناطلس نالوا ینارقحاص تا

 ( دو ماتم یدلوا

 ۰ ردشملا تافو هدننابعشو دلوت هدنرفص (۲۰۱ ) ناطلس هطاص

 )۳۰ هر رو تاخر هدننافو كنبراترضج ناخ دیجادبع تودا دلوت هد (۲۰۲) ناطلس هنسا

 ک ردشع وا نفد هدنسه ر كحوحرم ناقاخ یرد هدکدنا تافو نوک یحدرد كنبجر یسهنس

 قردنلو تایحر هدنافو كملاراشم روفغم ناقاح یدو بودا دلوت هد (۲۰۳) ناطاس هللاةبه

 ۰ ردشلوا رم ردق هنخرات ( ۱۲۵۷ )

 هک مارک تاوذ نالو | شمچک هترادص ماقم هدیناخ و

  قبم هناصقن كتهبرفس بابسا هر یراددص رفس هدننرادص یکلوا اشاب دع هداز نسح

 .. شفلوا برح نالعا هلع هدنسهنس (۱۸۲ ) قرهنلوا لج هتواخر یسلوا بنتح ندرفس

 ا )°۸ ) قرهنل وا قیدصت یکودا بیصم هدن آر هن رزوا ربتعره نالک هعوقو هدهسیا

 رام دل ندنیفرط هرژوا یدل وا ررح هدنخ راک یدقا دیعس هدکدلوتک هترادص ماقم انا

 هلوا د هددشیا وقرا ترمشابع هنس هرک اذم هلاصم داوم هکراتلا د قرهنلوا شهاوخب

 . ندنکیدمهل رب و رارق هئیشرب ككردبا رورم راتقو هلرازوس انعم ی كندنفا نافع ییرهشیکی نالوا
 ا اب ی ا فا لای د شک یرهلوا یخ ر یدقا نهاببیارزادبع وار
 شقوا دقت هنویامه باکر رضح نالوا میظنت ندنفرط قلخ ودرا اوج یا وح و تو

 نکل یدیشفوا زاغا ه رح رارکت ندنرلکدلیا حرج ییهموقرم داوم الع رودص هدنداعسرد هددسیا

 یدیشلوا روصح هدي تیاهن هرکص ندراتعزه اق قرهلوا الابود یغلنا شیر كنونامه یودرا

 یتبمهنفیدل وا لايم هلص تع هلیسح قلوا یسهیلخاد لئاوغ ضمب ید كنولهیسور هدلالخو

 هطسوت كنتلود ه هحاصم هلبا كرت هبولهیسور یتورب لیق قحنا ییا ایسورپ ےقم هدنداعسرد
 میقرت هدنربرقت هعطقرب ینکحهدبا تمدخ ه هیلع تلود هلا علص داقعنا هرزوا هعدق طورشو تبغر

 راکشآ ما یتج هبلوا هلاصم العا ندنو هفتلاح كتقولوا هدکدتا عدقت هتنطلس فرط امسرو

 یلص هلیکرت كنورب لیق امن لفاع نیناحم یالارب هدنروشم سلح نانلوا ذقع هدنوام روضح نکیا



 ۱ ثتروص تول وآ رغم E نا یقطصم ناطا هدف ارا ق هافتا ندنرفدلوا را

 مظعا ردص نوسملیا ا یعطق یتسلر و نذدا هلعسوت 4 دن تور و ر رګ BD یدمقا و

 رخت یکن 3 هبهدساف تاظحالم صعب جد ربع تلفغ ر زو هدکالبا زا هنف رط

 قر هلوا هتشرف هنسهعقاو تالبام نالوا هدنشع _ مص شاد وز ES هس ور ب ودا

 ترو ص نانلوا ضرع ندفرط ولایسور هسا تحص ن رق زکاوعد هدنصوصخ تبغر هحمص رکا"

 هفوکام ور 4یرعوط ند رغوط ود رسهیلیا تمه هنماظن ده ولو هاو تلود یاضر قباطم

 ود ملت نب هدهسلا رولب ولایسور یتساضر رص هلت ر وص و دل رقل ود دوا بوزاب و هعطق ر

 فوخ بولوا مدان هنکیدتا تکرح نویامهیاضر فالخ و مأتم هیلاراشم ردص كج دا راکنا هیلکلاپ

 یسهلغشم یسولج كناخ دیجا ادبع هلتافو كنافطصم ناطلس نکیا شلوا روعشب هلبا یناطلس توطس

 هج رایو هدنبیقع قرهلوا توف ه ريخ تصرفرب هل و هد رب هرآ یک ۰ ردشردنو وا یتساطخوب كنآ

 رادنس و حظنا یداوم كموقرم ةماندهع هتشب ندن و ۰ رونلوا فسأت هنفیدنلوا اضما كنسهماندهع

 نایمرد ینشح هب رح فراصم نیت هدنالاکم سلاح رول هیسور لصالاف هدماکنه قجوهنلوا عقرب

 ندنراتوکس هدسلح ماتخ یغیدلوا هرغیاب رب یروق و هطاغم هدننعک لیپست ییب رهیساسا بلاطم یرللنا
 وکهوان رب لفاخ ندروما هلوتمو راکداب یراکدید بینم مهارا صحم کتا نکا شلوا دافتسم

 دش ر یراصخ رم سوز كح: د دا نصت مهلک هرزوا یت حهالب و قج یاضتعم ندنهدل وا

 ًادرفنم قزل وا یسهیفخ "هدام نولص دا دوم شرور نفس دن وا ها و نخ وا هلا

 كن هیلع تلود ۰ یدلیا الا هنس الد نيت یهیلع تلاود قح وور اضتقا ی رب رگ لب

 قکسلم هلع نوا یکدلیا تلود نبع ضاما هدمادع#ا هددعسج روما و تیغر هرلهلوقموب

 ردا تريح و تا رطضا لک رداب یدآ تناید تریغ هن جد دا لالو راوازس ردقن ر ۵ نت 2

 یرقدل وا بیس اوو ر ندا تبعر هرهلوتمو قحا ۰ ردشلنا لاعم مخ یدنفا دیعس ود

 هل راسخ كتلود ردیک نالوا راسخ ببس هلا مادتسا یرلاها ان لصاخا ۰ ردرادهصح راوک ن ا

 وک هح تا لا راتاو فات راهظا هنا ر ا ۱ ی و 5
 هرکصند هل اصم جاصم ماما هبلا راشم ر دص هسا لاح هت رھ نم هنل وب تك ح 4 درب هعشب ندکعا راب و راک 3 1

 رغ نک اشا ا هد ودرا نیکعا تافو هدداب [ نرو نکیا رولک ۵ هیلع رد هلا نویامه یودرا

 للا رحال کا یقەدح 2 است ی رش عاج تبول وا اقماق نوا یودرا اشا ۱

 مظعا ردص هدننافو كنهداز نسح قیاس لاونم ر نکیا یماتمگ ۳ نوامش باکر اشا دم تن

 هنا عدد هدنناف و كناشاب درگ دیس را ریس هدعل و شلو هدن رادص ماعم بیرو هب هنس رب قرهل وا

 ۰ هد 9 ۹۹ یعل هدنرورم یآ شپ هنسر بول وا مظع ا ردص هرزوا قل وا

 تو لوا ردو فوصوم ها تربس و ور س نسح ید هد رادص كعد یکیا 8 ردشمل وا توف

 یدا شلوا حودقم هل عا روما مامز یلست هاغا لیعاع"ا ینیاق هتشب ندش اطب هد ر ضعب قب

 ندنعیدمآ رب هشیارب و ند اکترا كاملا راشم ردص یدنفا دعس اما ردشعا رب رگ نیخروم صع ود



 هناتسا هلبا لابقتسا یی رش لع حورشم لاونمر لاقم حلاق طب هرزوا نیمزو بودا ثحن
 یک كج هبا روهظ رفس خدر هلغلوا امور شياسا هک دل وا هلص داقذا بودا لاخدا هب هیلع

 سکره قرلوا لولم تلفغ قیرطو لورم یتصم هیطابتحا بابسا كرادتو هبرفس روما مظس
 بایسا كرادن هدرضح مایا بوشود هندیق ماقها هلاوحا ےظنتو لام عج و ماظن هراتسدو هبج

 نکیا تقادص تمذ د و هترادص نایارآ دنسم هلیصوصخ و هتلود یالکو هسیا تنکعو رادتقا

 هلشهد و داد قا بولوا روهظلا یمدن کودبا روعشلارصاق ندرومآ قیاقد هل و هبلا راشم رب زو

 لریژو هرف هدعب یدل وا رود ندنع ردص هدنسال والا شا یستس زوتط ناسکس هلردنا رورم یو

Eیراخدا و عج تسدوزاب یزآ و عمط دم رد هنن بولوا اریک تلاکو دنسم راس نام  

 ندا قارحا یسهبنرم یناثلث كل وبناتسا قرهل وا ناشف هرا رش ندیلام بج نکیا هدکشا زا رد

 ۳۳۳ را سام لو رو اش لانا نشر اج قەلب لها نازوسرا
 . لاح ناسلو اش تلقث هترادص ماقم نامز یاضتقمرپ اشاب دمع نکی بولوا لوزعم هدنناضهر یلآ

 . ۰ یدلوب ماتخ هدارو یمالک ٌهصالخ كندنفا دیعس ۰ یدلوا بوک ینلثم (دما رب ناحنداب و داتفا ودک )

 ۰ ا و راوطالا ح ودم هيلا راشم کرد بودا ات یی راوشعو روط كناشا تزع یدنفا بیدا اما

 . وز ور بولقلا بوبح ےلسو ملح لئام هحالص لکوتم هدنروما تم یلاعو تعیبط اقنع راق وو تنیکس
  لزع ماکنه هکردسج ماوع نان رهاظو بیرغ هنامز راوطاو لاوحا نکل ۰ یدا رعض نشور

 هجن هلا لج هنبکو کو تخ تمأش كہلا راشم یریبک قارحا نالوا عقاو هلاق نوک جاقرب هن رالاصفنا و

 للخدم لرعو د ز بواک هرومظ یابر ریدقت بج وعرب یناعسآ یاضفو لب و الوا ریدلیا لاق و ليف

 كناشاب نکی نالوا یرلفلخ هخ ےل وا مدق تمأش رات یاوعد اضرف نکیا مالک الا ییدلوا

 تفرنم هنسافطنا بول وآ لخاد رردپمکچ هدنعوق و ریبک قارحا هیدیا مزال قفل وا فرص هنموودق
 E ۰ ردروهشم یراقدلوا

 راوطا ضمب هلتبسن هن راس د ریضعبو حدقو مذ یهلا راشم ردص نیخروم ضعب لصاحلا
  زسئوغیوآ كلاح و تقو دوخا و ند واخر یک ها لاح ه ره قا بودا حدمو i ییعاض ۰ وا و

 ۰ ردراکرد یتدمهلوا قفوم هتمدخر ید هدنرادص یدعفد یکیا ندا

 ۱ 2 نیترابم او ضد اا ج ترع هل راضم هد ( ۸۵ ) اشب دم شیورد
 لوزعم ندنایح بصنم هد ٩۱( ) و ندنرادص هدنخرات ( ٩۰ ) بولوا مظعا ردص نتقلادع

 ےظنت نکما ام دوب E را ها IL س لا

 بغشو روش تام می تولوا عبات هنساوه ن کا مزال قل وا هدندبق تافام رادتو تام

 ندنرادیص هعنچ رس هدابز ندیآ زوفط نوا و مانق هب هیناسفت ظوظح یارجا ردنا برطو وهل تاودا

 3 وبا بو ماد تر هلو لاوتلا رزم لالژو ملرف هساکءالما
 یرکد ًاتاذ بولوا مظعا ردص ندقلادنک هدنرخاوا یصنس ( ۹۰ ) اشا دمت یلەدنراد

 رادحس نالوا شلیا تسدرد یتلود روما دتعو لح هدرصع لوا هدلاح ینیدلوا تاذرپ حودع و



AS 

TT 
 شمب ۰ ردشفلوا لزع هد ( ٩۲ ) ندنکیدمهدیا تکرح قیفوت هتسهدارا كندنفا دج دیس ا

 یەدنراد ندنرهدناملع كرل شاب جوبق هکرد یدنفا دیعس اما بولو وا ذافتسم هلهج وو ندخراوت

 بولوا تورج دنسرس نیشن عبر رو رهم یاطعا هدننهنس ناسقط توترف رب مات یدنفا دم

 . یدلرید یلی ر وک هجوق سکره ندنفیدلوا رودصلا ردص تغب هللا روهظ نکیا یمانک يارپ هبواز
 لوفشم هسبا ریزو هحوقو داشلد ارطن هلاح رهاظ كرد یدلر و هنلا یابرا یدع مانا روما مامزو

 هدننابعش یکیا ناستط هلغمالوا لوصح یارپ هحاس شیارب ندنزو لومأم هجورب هلغلوا داتسو داد
 بولوا مظعا ردص ندنغلاغا یربه» هدنلوع كناشا دمخ یلهدنراد اشا دج اغا ۰ یدلوا لوزعت

 وا ی هد هسا شل و هدترادص ماقم ردو هنر هلا هنهادمو ا هب اخا رادونس ردقن ره

 لع « لوک عاف هر ین هالا زو یا له[ ۱۳ نوا ی کاط
 هد هم وق ر داب هدنسهئس ) ۱۳۰ ۷( هدلاح یعیدلوا نایسن هشوک هدناع» هلکم روک یک ةد تونل وا

 واتا شع هدا س ناب یتلاح هجرت كاملا راشم كب د واج دجا هدنليذ ارزولا ةَشدح ردشطا تاف و

 رب رک ود ىدا رزور ىلشلام شهریدل وط ییاسو مزالع 1 ناویح لکشمر الا تروص

 سه

 اغا دع یبافا e هایم هب رت یدنفا دم دیسلا یرای رهش رادس هکرید جد یدنفا دیعس
 د تافل ندنفرط نامز یاف ترادص دنس لیطعت هنسر مام بولوا لوصوم هرادص ماقم

 ۰ ردشللا تلاکو ابوك هنفلخ ندا قوس هماقمو ییودنک و ترهش ٌهيامرس لیصحت هلدبقل اشا

 یخ ثلوف روکا دعو لح یرهلوا یراب رهع را ده هد ۸٩( ) اشاب دم دیس رارمنس

 كحهدا تکرح قیفوت هنجانم یدنک هدمه و تیّور ی هینس تنطاس ماهم ۾ ھ هلږښلق ض وفم هنتیافک

 تولسم نددعونم فیحارا ندا نوکت هدنتخ یدنبک سانلا نيبو 9 بوارا مظعا ردص

 بودا هغدعد عفد دارەلک هبیلاع باب هلا ذخا یرهم هد )4 نر نامه بم ا روعشلا

 ا و نکح کت رادرض هالا ورد وقت لو
 لغاشم لیقث لج یدوجو ندنکو دا شلوا یراط فعض هنساوق نکیا لومأم ماظتا بایسا لوصح

 دینلادبع رصع ۰ ردشلتا تافو نکیا هدنرادص دنسم هدنرورم هنس قمر بویمهلوا لمه هترادص

 یتاقلعمو ناردار قحا بولوا لوبقمو لبقم هدایز كا هدنحصا ءلرزنل وا شک هترادص ماقم هدیاخ

 N هتساعد دب هلا نورد ا دل راه قوح ك هدن وريو نوردنا اد قمراق

 ۰ یدیشلوا فورعم ود ریزوهرق ندنځیدل وا رظنلا هبرک و هدرچهیس تیاغ ۰ رد ورم
 ا ۳ م نکیا یسلاو یلیا مور هدننرادص هیات ةعفد كنا اب دم تاع اشاب دمج نکی

 کوش هدهسا شلروتک هنرادص ماقم یسودنک هلءلرع كناشاب تزع "دعفد هکر ات توعد

 ندنفیدماراب هشیار هقشب ندکعا تاقوا رارما هلا حازمو لزهو ندتبناسف و غ یارجا اکو
 ۰ ردەدنلاث دلج یلاح هجرت نیغلوا هد ( ۲۰۲ ) شافو ردشمنلوا لزع هدنفرظ هلیلق تدم

 هرکص یآ ترد هنس يکيا بولوا مظعا ردص نی اشا دم .دیج لی



E.هدهیکلم روماو تی ژرو دشر هدنجا هیلق لاجرو انشآ 1 و زلف م . 
  لابقاو ذوفن بسک هقدلوا هرکص ندر زو هرق 2 کک تسمو زاته هلا تراهم و تامولعم

 . یتیدلوا شلوبعوق و تدورب هدنراهنایم قلارارب هلبااشاب نسح یزاغ ابرد نادوبق طقف ۰ ردوا ندا

 وز ڭكمناخ راوہشرد نالند اخ كالترخآ هدر رولو 1 ا طظ هنفابس و قايس ڭتەفلاس تاعوقو

 دلراول هبس ور هتشب ندنفبدل وا لب اقم و لحم هنلالقتسا كناشاب لیلخ یاندوفن كنفرط یدنفا فیظن دجا

 ندنکیدلک هروهظ هر كنآ یسدجا كنهباصتغا تامدقم یرقدل وا شعا بلتر هدنقح ع رق

 ردشفل وا و لە هنن رزوا تامنظ ضعب هدلاح یتیدل وا ربغتم هدنتح یراکفا كسان زیک |

  یرهکی هرزوا كلرب و هنناب راولها هن 9 فئاظ و هلمج و یعیدل وا روک ذم هدیناتدلج : هک لب وش

 ف وکب جاوم جارخا ها 1 و یا بول وا شا عطق یتیراشاعم كنيت قاطرب نالوا 1
 فیظن دجا ینکو دیا شه وا معصت یسالجا تيلس ناتللس هکایوک هلتادعا دپ هدننس راپ رکی

  نریحشم ارظن هناباور ضعب و شلطا اقلا هناطلس ایم "| هلمتطاسو كمناخ راوهشرد یسهجوز دا

 6 دیم ادبع یردار دوا هلیسلوا شمزاب هرک دترب هناطلس اعماهدل ]ام كيمهاربا هداز ضوع لوزعم

 هلغلوا یرایرهش بضع رهظم هیلا راشم ردص حورشم لاونمر كحدا غیلبت هن راترضح ناخ

  هدورص یتیدنل وا رکات ET كتلودو ۰ ردشفلوالرع حابصلالع ینوک بجاوم حارخا

 3 ٠ لیدبت كتنطلس رقم اقوم تدمر هدننع یلاوحا حالصا تالوساتسا نالوا هرادا د ةد دا لوا

 ا ید دلاراعم:ردص هدقدنلوا را ا یار ندنفرط لود ناکرا صع هد رولوا تما

IL a2 ےسالحا كھلس ناطلس هدازهش هل يسعد ا كعا ر هقفرطرب رابتخا كب نهدنفا ۲  

 دعس قحا ۰ ردشفلق تاب وزع ءوالع هدنتح هیلاراشم ردص د تایاور یک یسلوا شایا دصق
 4 ولهیسور كع رق هکرید بودبا نایب یتغیدلوا یرب ندنانظ هلوتمو كناشاب دیج لیلخ یدنفا

 یاعت هللاهدانعب و ات یاضما عضو دل وبف دنس هلا ارا قاغا یرورض هدنصوصخ یغارف و كر

 تلود و روشورش نامادهدزر كنعد هیلاراشمرب زو هرکصندکدتا قیلعت هرخآتفو ییصیلخت كم رق

 ۱ کالا روعشو لرد اا ا ا هشدلوا روقو خاس خاسوا فدول آ نماد كنهلع
 . لامعتسا ناباش بویلیا رثکت یتتام#* راسو هناخهبجو بوطو تارفنو هظفاح و ریمل یعالق نالوا

 ییلعت هیضایر نونف بودا رادتقا رامعم "هلاوح هل ینوامش یاعود هدهرمام هناسرتو لاعا رب وط

 ٠ هدناتجو هسدنه ندهسنارف ادعام ندنکیدلیا داتسا نعت هلدمزاول ترو داعا هلاخ هسدنه نوڪا

 ِ رب تعرس نانل وا مظطن و تمه یاغ شینج هنبلج راداتسا رداق هبهیرح عیانص ملعت و رهام

 هللا غلو هرو كنفتو بوط و ترام یامرف فیلکت نوا تفرعمو رنه لیصحت و تعنص لیمکت
 تقادص ةمزال یارجا هدرفظ و هبلغ بابسا كرادتو تراظن زادناهکن هلل یتلاعا كنج تالآ راس
 هدها ر یاتنا هدنروص یکيدتا اضتفارفس هنفرط تح بولوا تربغ و هئرازو قح یاشاو

 راب دامن یزاخذ قجملوا مزال هدرلع یکجهدا لوزا كنوپامه یودراو هظحالم یترورض
 مظنت مدقم ندشیاره ندنفیدل وا دوفم یسهدام دونخ ماظتا نالوا مزال لصا نکل بودا هظفاحم



 هه ۲۷۰۵ یخ : 3 0

Keدارت هقدشب ندهظوم رداع نا دریا درج تار هو وا ها رها  

 یکحهدا تیافک هسنل وا لاعا هنایکح و لاخدا ه هطبار تګ یناح وا یرصل# و یحدیعاخ و كتل ود

 دارا كرادت ماطرب بجاوم نالوا نیعم ندهلیلج هن رخ هندسههاط یرصکی هدلاح اا و

 وک اعد كره هن رلهدهع دلراراکعمط و راوخاب ر ٠ راکتمدخو فانصا نشود هندیق راقعو

 رداق هب مطو برحو رداېب و اناوت ندن ِ یرصکی ندنکیداک هنل وا ارش و عیب هدنرنب یک یسهثیظ و

 هج وکو تعانق رادهامس هلیمان تاب رصکی رب زکلای قرللق لاح ندشاعم هندقن یلامآبیج كرانلوا

 یراکجهدبا للعت یرورض هقدنلوا فیلکت كقیک هرفس هلب رلوا تلاطب و یدرکهزره قب رط یاریپ

 یبم هنفیذل وا مولعم یرلکج هيا تابث نایرع جا ونایمه یبت ځد هدنروص یراقدل وار رفسو موزح
 نوزفد ن ردا تشاط و ناراوخ تبعا رکف و زا باود هدردو رظت نوطالا و

  مادقا هبلج ینیرازفد دیسر ندرلهلشق هلیسهدارا نییعت هرات هرزوا یسیلصا عضو یجاومو نیقرت
 شحنر كنب رراستخا قاحوا یسنا ماقا هکعا فوقو بسك هرافسما ندنرفرصتم هفولعو

 ها تب کرد ردکعا تس عیربط دوو تفت یر جا وا

 لاقو لبق رصرصو یتحلوا ثداح وكتغڪ ر رب هدننب یراسونوقوق قاحوا نالوا سوم
 تدارف هتیع تلاط دحاام) هلیعز قل وا نایصع نوناکران لاعشا بجومو نایفظ نادشنا عن “یداب
 كنشاردو لقع هجرد ییاونع تح لاش ( هت ىف دازاع ڑکا هلع نم صقنام والا هتاحق رل

 هنس ودنک هکلبو ماظعا یبهداموب كمهاربا هداز اشاب ضوع لوزعم ۹ نالوا یتاهرب

 هدانا یکیدلیا هدافا هلبا هرک ذترب هناطلس اعما وب درج رشم كردا ماره لیصح "هلیسو

 هد رقدرون توس تار كن رک هالدصف ترابز یی رر ع ترم درب نا ناطلس 2

 لقن كردا ناغفو دایرفو ناب رک كاج ایملا ىلع نفلوا اسن تقلخ یاضتتم یهنو لتع ناصقن

 فسا رزو ناریکفالخ هدنفیدلوا لعفن هلا لج هتقیتح لد فاص اوا كحجدبا ارجام

 . نسح ىل رازج نالوا یعصخ كوي لا بودا تصرف لمانا ديپ یلاتو لبق هتشررسو تیارد "
 تحابق نالوا یرورض بضغ كرح هک ولم عبطو داضتعاو داحنا هللا یدبفا فیظن حد اشاب

 رەد سال والا یداج زوقط ناسقط هل راک | یهاشداب رومو بضع چ هلا دانسا ی هد ومعم

 ۰ یدنلوا داعبا ندتلود رد هللا قن هب هطآ هحزو و دادزتسا نواه

 رودغم اشات دیج لیلخ ًارظذ هنس هدافا وب كن یدلو ماتخ هدارو یلاتم هصالخ كندنفا دیعس

 "هدناعب)كناماظن یعبدل وا شلنا ثبشت قرهلوا هدنلو كب هعشپ ندنع دنا هنس ودنک بول وا مولظم و

 ۰ رولک مزال قوا تا مظع جد هنغیدل وا ربخأت و قوع

 شلوا راد هن زخ هب ودنک بولوا ندنرا هلوک اشا د كيلج لصالا ف اشا ىلع نیه اش

 هدنرفس یکیاناسکس قرهلواروقو ریزورپ روسج و یرج ردفورعم وداشاب ىلع رادهشزخ ندنکودا -
 o هدنل ود یدیشعازف ناشو ترش هلکمزس وک یعلقا زو لیخ بول وا نا هنس هطفاحت یزوا 3

 ربارب هلیلنع ابوضغم كناشاب دیج لیلخ ندنراکدلکهدبا مدقت هرکیدکی قرهلو رابتعا لق هاکو فیس



 هک ۲۰۹ جن

 لسا معا ردص اشا ىلع هیلاراشم هلفلا نادیم فیس لها كره روشود ند رابتعا رظن ځد ل
 یتجراخو لخادم كنداعسرد هلیسلوا رذب تدسرت هدرهرشط هقشب ندنلپج طرف هدهسیا شغل وا

 هابس سکره هنسشوا باضناو رابتخا لرزو یماعو یار هلو هدکزان تقورپ هوش ندنکیدمهلب
 هلا صاا صاخ مز لوخد هداننا لوا .یدیشلوا ( باع "یشل اذهنا ) یایوک و  بارغتسا یازک

 كوا ربم یاطعا هعوقرم رزو اغا هلادبع دسلا دعاقتم ندقلرادحس نالوا صاصتخا بایفرش

 مان لیصح هلا ماودو تا هدنسنهعلق یزوا هدرفتس ماکنه هدکدلبا لاّوس ندناخ دیادبع بس

 رنو ره لوصو اد ماش هروک ارزو تولوا مک کیا تغ توا هلو رب هنکبدلپا
 ندنفیدل وا لاقشا تورم عبط قفاوم لاصیا هبلطمو هلغلوا لومأم نعا د هيا قوب یقاسل

 ناوخ شاباش ھاسا دلخ ناطلس لواو ناو لقن یی رقدروی مدتا لما لئان هلعوابه
 تلقت عفد هللا لزع هدعبو ترادص ماتم زاس یهت یآ نوا هسیا لاح ه ۰ یدبا رولوا ناسا

 یرادص هیسج توطخ هبلاراشم رزو لصاطا ۰ رد ررح هدنح رات یدتفا دعس ود یدلیا

 هلبا حالص طقف شفلوا لزع هدنرورم هام نوا بوم هاراب هشیار هلتېجو و بویمهدبا هرادا

 هنس ور لالقتسالاب اک رفس ندنغیدلوا تاذرب لتفایل همادنتسا هدنروما هرشطو فوصوم

 لع ندگلرگتعرش ندشدنهلوا :قفوم ید هدنو هدهسدا شف وا تصنا رگ هل رس یبناح

 جو زو ییا وبشا بولوا ج امان هرهلادس یدیشغ وا ن ههطا هجزو هدعب و

 ۰ ردشلا تافو هدفرطل وا ینوک یحزوقط نوا دا ناضمر یسهنس

 1 7 م ندکدنک هلا تراحت تدمرب هدعب بولوا ندن نج هلوک لصالاف اشاب فسو هجوق
 ٠ قوق هدعد تونل و هدنتمدح قلراد هن زخ هك دم تدم هلا باشا هب اش اب ن نح یزاق اب رد نادوبق

 8 2 اک هن زخ هدنساتا دس دما هن وردنا هلدسح كعا یمادکک وبق هک هبلا راشم هلعلش اب

 ىلع نیهاش هه دم وا بصث صع هروم هراز و 2 هدر هرزوا قلوا ی“ را ك بواح ها

 ۰ هدنداعسرد قداس لاونمرب هسا هدتف ول وا تونل وا بلج هب هيلع رد هل رادص توعد هدنلاصفا كناشاب

 یراتل ود ایسورو هزلکنا ېب ردي ځد ندفرطرب هقشب ندنکو دا شلاغوچ ی رابلفرط برح
 توش ود هنساد وس رەت یف ید اشا فسو ند راکدلبا قد وشت هب رح یهیلع تلود

 رک یییرفس هیسور كردا ناب ده هت ودنک ی یدتقا دچا هداز فم نانلو مالسالا ج

 تیادب هچرکا بوریشاش ینکج هدا تع نع هفرط هل نیکعا دېع ضقن ځد ول ەچ هدنکیدتا

 ثكندنفا فیظن دجا کیدو لغواو شعارق ناشو مان لیخ كرهلک بلاغ هول دچک هدرفس
 هب اتشم نواه یودرا زونه هد هسیا شنا تیصوسخ دنک اع E فرظ:یرهلا ی زف
 aR 9 هفت 9 دادزنسا ِ نانلا كل ردنا هرظرط ورب رول دچک ندل وا 1

 بارطشاو شالت ی قصر e e یزوا ول هیس ور هدنماکنه اتش

 ۰ ردشلو د TT ناح دیم | دبع نکیا



 4 مالسالا ماشم إب

 لزع هدنرخا وا (۸۷ ) قرهلوا مالسالا هدا داد بع سولح یدنفا دخ هداز فرش

 ۰ ردررح هدا دلج لاح هجرت نیکعا تافو هد ( ۹۳ ) و

 رتیحسم 0 هرز وا قلوا 2 ار دعو د هد نع كنهداز فد مش هلا E یدنفا ینطصم هداژ یرد ۱

 ۰ ردهطا تاف و نرم قوج تولوا لرع هدنروره یآ لا رک

 کت رف هب هنس رب بول وا مالسالا ج هد )۸۸( یدنفا كن ےھارا هداز اشاب ده ضوع ۱

 هاءاطع هلا اشاب بیج لیلخ ارظن هناباور ضعب قیاس لاونمرپ هدعبو شل وا لزع هرکصزرزتعشم

 لرع هدنر ورم یا قوح یک بواک هتشم ماقح ایا هد )۹۹ ( قرلوا بلس هن رال نچ كندنفا

 فطل رظننم هدهس ور هدیناخ دی ادبع تاق و ندنکو دا شق وا ق هب هس ورب هدعإ و ه هرقنا هلا

 ۰ یدا تلود تفطاع و

 مش هدنلاصقنا ندنتهشم ىلوا ةعفد كندنفا كب ےھاربا هيلا راشم یدنفا نما دمع هداز اص

 ترد شع هدنر ور نو ق تونل وا ق نیت لر لرع هرکص یا شب هس رب تولوا مالسالا

 5 ردشلنا تاق و هد هد ود ره هدا نکیا هدنشاب

 را : یدرونل وا تیقلت ود زوکماح ند نغیدنالا وق تلزوک اعاد هلیسح یر صب فعض

 ناضمر هاد دب رق دع تو: عح هدهرادرب چیه ها نانلو | 2 هدنسەرب | د هل وا یسلقارم هسلف

 تن هک راکدتا راطفا هدیفصا باب ماط ماط تل ود ا هرز وا یعددل وا 4 راح تداع هدف رش

 ٠ هتقو لوا هکردشلوا تداع هدنتفو كنو كل هراطفا هدنغان وق مالالا“ ید. اک ا یشادرف

 رد شکن رر اتیا: یا تولوا تقرح هلو یر هک راتفا و كن رومآم رد#

 تفرش ناضمر رانا و مزلسال] ةلتبح یتبدلو ۱ مولعم یکج هلک كرام ک رک ره هسرا هدنروصو و 2

 هلبقاط كرنانلوا توعد ه نصا تاب هعکره نغلوا هدقفلوب هدراظتا هنرزوآ لومح هدنسههک ره
 هلکعا امدتسا" هلا راشم *یدنفا نص وصخ یرالوا لت وعد هن راطقا مالسالا جش یماشخا یسادرف

 ۰ یدبا یراح اد ررکعلاق تداع و ندنفصآ تاپ ات بولو دا تدا صوصحخو ۾ ندنآ

 هل وهح دهک ره هدنراراسو هدنراهراد مالالا ےس و مظعا ردص درک هلف وا اغلا هروک ذم ا

 فورعم هلکع د هداز حاص یویم وط هیلا راشم یافوتم ۰ ردهدتفل وا راتفر 5 هرفاکت ےہ ,ظع هلا راظتا :

 ماما هکر دیدنفا حاص نالوا نوفدع هدن دقا رھ ی اج اشا دجا هدنلخاد یسویه وط در تولوا

 ۰ ۱ ۰ یدیشل وا یرایرهش
 كن دنفا نما هنلاراشم هدنلاوش یسهنس ( ۹۰ ۱ یدنفا دعسا دع هداز یدنفا هللادبع فاصو

۱ 

 لوزعم ندنایح بصنم هدنسهتفهو ندیم هدن ر ورم خب تولوا مالسالا حس هت رب هل نع

 هدن رانا هلا هدازطاص بولوا فورعم ود النم یدنه سانلانیب یدنفا دعسا هکر د ورع ٠ ردشل وا

 یدنفا نیما هدازطاص هدنف رش ناضمر یسهنس ( ٩۹۰ ) وپشا هدلاح ینیدلوا تابعو تد ورب
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eکتک نیر ی ار لور مور ردص  

 ` یفو ردراو یعو كن | خد یدتفا دعسا ًاباوج کو ہت شدت و دلاق یقاصع بویعا لکا كرهد

 .  یما هدقدل وا مالسالا رحم درب یدتفا نیما هدنرورح نوک شب یرکیو شعد راقبج یراس هدکدلک

 ۱ - ردشعا رود ندلویناتسا لاونلا ذیل ناوخ هللا قن ه هسورب ی یدنقا

 واج كتدقا دعسا نالوا مالسالامجس هدنمرات ( ۱۱۶۱ ) هکیدنفا فرش دج هداز دعسا :

 ناتللسسولج ۰ ردخمکج داور ةشوکهدنرورم یآ جوا هنس ترد بولوا مالسالاّ هد ) ٩۲(

 ۱ ۰ رونلوا نایب هرکص ندنوب یکیدلک هتنهشم ماقم انا هرکص ندهلس
 .هدنسهرخ الایداجب ( ۹۷ ) بولوا مالسالا س هدنلاوش ( ۹+ ) یدنقا میهاربا یراصح هرق

 ردشلتا اف بصتم الر

 | هد ٩۷( ) یدتفا هلاءاطع دمت یمودحم كنيدتفا یطصم قیسا مالسالاحم قیع هناو ورد

 هدفدتل وا قق «یلوسلک هللا لرع نداوتف دنسم یتوک یلزع كناشاب دج لیلخ بولوا مالس الا حس

 الب نرسکمع قوج یقرهلوا یداب هنلع دادتشا هلا رد کک دایدزا یلاصفتا اب وضتم هلهجووب

 ۰ ردشعا تأفو هددموقر

 مزاج هدنر ها صقنا ندنتعس هیات هعفد لكندتقآ کب ےھارا یدتفا هللاءاطع هداز برع

 ی ودحم كچوک كن دنا قطصم رک ذلافلاس هداز یرد ردشعا تافو هدنرورم نوک شقلا بولوا

 ج رود بول وا لصقتم هدنرورم یا یتلاو لئات هاتفا دنسم هدنلاوش ( ۹٩ ) یدقا فراع دم

 ردکرک هل وا نا هدربز ےکدت ردراو جد یسدنآت 2 ةعفد هدناح

 هلا a یسدنص ( ۲۰۰ ) یدقا دجب هداز یتغح

 هدنصوصخ دا ےک یی رغم هوو نالیکج یمادن هدنکوص نکل ید لاتمالاردات تاذرب قوصوم

 . یودرا زوته یدراشلوا نادر ور ندنسودنک تنطلس ناکرا کا ندنعیدلوا ناره هاشاب فسو

 هدنس هناتتح اس عقاو و 2۳و تولویحوقو یرفزع نفع ج هب لیا مور نوامش

 ۰ ردشقوب لوغشم هلباهيلاع مولع ةعلاطم
 ترد زو بول وا مالسالاجشەدنلرع كندنفا هداز یتفع هدنرفص یسهنس ( ۲۰۲ ) یدنفادمم یکم

 ۱ ندرصع یالضف دو ردراو جد یرلتحسم هیات ةعفد هد اح ےلس رود هلبا لزع هدنفرظ نوک

 ۱ ۱ ۰ یدیاتافصلاح ودع تاذرب

 قرهلوا مالسالا جش ءدنسی والا یداج یمدنس ( ۲۰۳ ) بول وا ندعف لا ىدا لماک دمت

 2 ديلا دبع نکیا رايا ماتها هبصاسو تاهج هبجوت هرزوا ته اح و لدع هللا مات لابقاو نا لاک

 ۰ ۰ ردشلوبعوقو یتاغو كن راترضح ناح



 نوک ید زوتوا بونلو اب رد نادوبق هدناخ دیمادبع سولح اشا نسح یزاغ یربازح

 هداز اشا ےھارا روا هلع وا لاسرا هنثئاح یھ ور قرەلوا 7 هنن رفس هرو هدن ر ور 1

 نادوبف هن اشا نسح یزاف تاک هلا لزع هدنناضمر ) ^A ( هددسیا شمل وا اب رد ناد وق اشاب دمع

 ۰ ردشم وا راد EE قلنادویف لالقتسالاب هاو a راتاف و .كن رترمضح نت دما درع قرهلوا

 دادعب و اشا دجا رازج ماظع یارزو ندا ترهش بسک هدنجحما یسارزو هرشط هدیناخ دیج رود
 هرد وعسا نداریم ربم و از یدبعهح وف و اشا ىلع حرفو شاد ناعلسیسلا و ردلج واشاب ناعلس یسلا و

 یاو توو هدننامز كموح رم ناقاح اشا ىلع حرف هلا ساب ىلع جاح بول وا اشاد وم ەرف یقرصتم ۰

 یرگید و هدقارع یر ندرلاشاب ناعلس و هدماشلارب اشا رازج تولا تابحر هدیناخ د ادبع تاف و یرباس

 كنب رب ره هلب رلاوا فرصتم اثرا هنغ اج هردوقشا اشا دوو دبتسو ریکیاج هدنفرط ناتسجرک

 طوف ۰ یدنا لکد لاق یرالفت 25 رط دعسل هل رفت ندنرازک ص قرەلوا هدنرار یراناش و ترهش

 ی )ایا ماش دنسهدهع هل تبسانم قوا مارکسا هدد رم جاح تاراشا ًاضعب اشا رازج هد احا

 دموق متلابا هدلاح تقیتح بونلوا هیجوت ه رب ندنرلمدآ یدنک ځد یتلابا ادیص هدقدنلوا هیحوت "

 هدن دح سرب لوط ابا اشا ناعت یسلاو ردلح و ۰ یدبا رول و هدنفصت و مکح یدنک هک ید

 هحرکا اشا دوج ER یدا کش كنفرط ناتسجرک عبطلاب جد هد رفس ماکنه هلدسح قلو

 1 هرک و ندنعیدنل و یهاشداب تب وضعم مدنساسا رفس ون هد هسلا رولم هنل وا مادا هلن روس هڪ

 د و ندنکیدلک مزال ققلوا قوس رکاسع :لخر چد هشرزوا كن 1 هقشب ندی امار
 ۰ یدآ شل وا هاو هح هقشب هتل ود

 E E ی ی ےا صحا ګر هلو ڭئاشا 2 5

 مور هد ]رلخ و تونعارپ هشسلا رب ر دعشل نددعل و ظ هار و هدرلر عددنا و جد وآ .هد هس دنا 0 زور

 ۰ روثل وا ناب هدر ز یتیدم هل وا قف وم هدلاح ییدنل و رک یناح دارغلب و یسالا و ییا

 نود ندرانآربم ربع نج EEE نامزا دحرادتفا و راست هر اکو نانل و هدرصع و

 هات مرکص ندرارس رعد اهل دا لا هاب لات یراظوا اما زی
 نوز رط و م ورم را جد دنس ەدېع اشا هادبع یسادهک كپسلا راشم یافوتم ۳ تولوا ندارزو

 یرادتفا و توق كناشاب ىلع هدنسهلج كرانو نکل یدا شلو ترهش قرهنلوا>هبیحوت یرلتلابا

E 
 تولوا لتا داخ ضعب یک یرللع وا ناعع هرف و هداژ رابحو اشا ىلع لنلد دن دعشب ندرلن و

 ۰ یدا راشمار هشیا یلیخ هدرفسو

 هک هراسو ارعشو اعلع ربهاشم 3

 AE یتکم 4 رک کلا تویم هلی یو راد هنس هل ورانا كفراعمو مولع هدساخ درج رود :

a 9 



 ی کس ET ۳ و ES E SDE > حس 8 چ

B-4 ۷۱۰  

 EL باعصا والن قوچ كب هرزوا نما بلا دیش یدا شل وا لاکاو رشکت رله سو

 1 ۰ یداراو
 .٠ .هبلاطتا هکی دا یدنفا دم دلا هدازیف» نالوا فورعمود هناحتک لتابا اک ربهاشم رتفدرس

 3 ۱۹ ۳ رکص ندکدتا لیکت یهیاسنا ت تالاکو لیصح یدیلاع مولع بول وا یلغوا كنسدتق»

 مس رود هد راهرسّنط هلا اشادجا هداز ا ناغع حا تدعرب هدهسا شیک هب داعسرد هان رات

 تهجر هدند ور و هن داعسرد کرونل وا تاور ۰ ردشطا رارعتسا هدهناتسا 0 رکصذد ) ۷ ) دل ردنا

 یهجو هنن ر ندنیسردم یامدق و هدناسا نار كنهعوق رم تبح قحا بودا قداصت هنناضما

 كندنقادجا یدابازاق یبحاص هروهشم تاغیلأت نانلو لک و سردو لکلاداتسا هدرصع لواو مت

 . همد ودعم تاوذ عبطلاب ناجا و ندنغیدل وا مزرلمو بولطم یضجرت كن ر ناحصالایدل هدنروضح

 . اج یرالوخد هناحاوب كنب رلهجاوخ سرد یا نوسروط هب وش مولع ٌدبلط قرهلوا صح
 . ضرع یتسودنک هرزوا قلزاب هناصما لردیک هیدابازاق یدنفا دمع هدازیتفم هبلایموم نکیالکذ

 یتفیدلوا رص هتاوذ ضعب ندمان هدناساو ندمارک نیسردم ح ورشم هجورب كناحاو نيکعا

 ك هکلب ردکد تهج عض منو جد یدنفا دع هدنکیدلیا راکذت و ناب هدنقایس راذتعا یدابآ زاق

 كدرف كحجهبدماع هتشپ ندنسودنک هدلاع شعوطقافآ یترپش هسیا یدابازاق بود ردسهیضق دوجو

 و وتو تانا دلت و كن هتخوتسرپ هدنروضح هلغل وا تاذ مظعتمرپ زئسلا كعا فارتعا ییدوجو

 نوا كمردلب ییدح هبیدنفا دمت درع كلرهلک نارک تیاغ ه ودنک یساّمجا ههوفت یسیدرفال

 ا هدنععو دوعوم مو ندنغدلوا شمر و تصخر هکمریک هناحما وندړغوا العا ك

 (سانلا ردنا نا لح ریلا انیحواناابح سانللناک ا) ؛لرهلک ید هبلایعوم *یدنفا رارب هلا هدناسا ههناهج

 ۱ د ن کما رور نامز قوح ندنرفدرو وا هب هعلاطم بولت سوک سرد ندنسدع ی

 مالا ندنتفرط یدابازاق تولکهعج هناهما سلع یدنفا دمع هداز یتفم یک یکیالند یراو شعاب

 ا و او تقوتالب هدعع تاصاو هعفد ها دو نالوا نانمردهلا ماقهاوتقد یروشاو
 2 بوم ارا هنرهیک هنانهتک لمر و ی ی هد ع ی قیاقد و رررکح قیاقحهفاک

 . قوم ندناهما ماتم نیغلوا روبجم هفاصناو فارتعا ید یدابا زاق لرهروک یتفیدلوا یرخدمو

 ۰ ثصم "هدع هللج یرلتح هنل وا ناکا راس هرکص ندمارکاو زازعا بولا هتسوشراق هلعفر همازتحا

 النموش هتشيا هلغل وا ترح وز ةتسبهدیسهلج هدکدلیا داریا هلتسا صعب راد هنطبر كنظفلنآ نالوا

 كحد EE یدر و تاوج ددرتالپ ا لاؤس هنره هتشب ندکدلیا ځ رشتو لح یثح و

 ٠ هلااہناو ضرع هرصع مالسالاےجش یتیفیک یدابازاقو راشغا فارعا یتلضف كنهناضتک یلقابا یسهلج
 نادنوت نوت هرکصندنافو كندابازاق ۰ ردشلطلا اهدتسا ینسغلوا تیاعرو تمرح هنقح هدازیتفم
 .  دهن ندا انغتساهرهد هلسهبعاد تست رکید منم قرهلوا رصعلاد رف و لکلاداتسا بولاق + ودنک

 و یرلکدلکهلوا هدافتسا هدزواز هدنضف صرد ةقلخ الع جافا دیه نتی رمصع ةمالعو الف لو

 3 دیش هليا مولع و ملعت e ًارخؤم بولوا ندنسالع ماش ۰ ردلوقنم ندهقل

NAA a 



 اع هدمور قحا بولوا تاک لئاضف تاد برشم ےکح ندایک زا تباغ ی روهشم نالوا

 دحایم هلکنا هدنداعس رد داکلک نارک هاا غار قوتم قبسا ردص ی و ار5 ردقو ي

 هراد وح وم هده سلا شغل وب هدن سد رک تاذرب كحهروع ندنسهنامظعتم یاوعدو و كحهریدتا

 هرکص ندکدلیا راطخاو فشک اکا یتلابلایفام كرهردسک هنزوک ییهناهتکیلقایا طقف بوم هنهووک
 هدقد ر د وط ا ق ردجاآ تحت ندع 1 تا ر هلا توعد جد کا وص دگر

 ند هناك قابا ا هثحابم دنع قوس هفرطهلره یالحرفس بول وادتم هثحابم ردق E وا

 هدمور ربارب هلا فاتعا نی ردق كہلاراشمو د ( ءاطلانم دحا و اذه ) هلکمروک هه ولام
 ۱ ۰ رد ورم کودا شالوا روبج هفارعا جد و

 للادبع قجرانات ندیا درفتو زایتما بسک هدنا كرلدبا لعتو ذخا ندهناضتک لقابا هیلاراشم
 ۰ ردیدنفا لیعاعا یوناک هلا یدنفا

 ناکرا ور اکا قرەلوا تاذر برم یلاباالو هاک آ لدو انشآ راک و ولهز رج یدتنفا هللادبع

 یروطظتمو لوبتمو,یعر مر كناشاب بغار موخر ج بولوا هرز وا لا او تارا تا
 رص هم واع رشن ندنکیدتا كولس هنلو قلرابک هلا ما رسا هد هيلع تامدخ ضمب و شلو

 ۰. ردشل وا قفوم دنفیل ات لئاسر ضعب طف بوبمهلوا

 قفوم هالا قوج تن با ماقها سفن صن لو قلمحاوخ یتفا لعاعا یرنط
 ابا بول وا هدنخرات ( ۱۱4۳ ) یتدالو هکنوج ردلوبتمو مولعم هدندنع ییابرا یسهلج هکردشلوا

 كندنفا دوم یرد نکیا رلشلک هدا مولع رشن قرهلوا سردمو یت هدنسهبصق هنناک یدادجاو
 نوکر بویمهدیا تردابم همولع لیصحت هلغلاق ےتب هدردام شوغا اتکیرد دننام یسودنک هدنافو -

 لضف كدادحا و ابا هکاکس فیح هدکدروک یر ندنساقدصا كنرد نکرانوا زوج هدقاقوس هلنارقا

 نیسهلوا لوغشم هلا بعلو وهل رمساخو باخ هدرافاةوس هلو نس ن رکيا فوصوم هلا تالاکو

 ا رح مولع لیصح هلا لو ا تعل نامه قرهلوا قحال راغ هدابز وک 5

 هب هناسذاتالاک ماما هر عت ندالضصف دکن یک هناطتک یلقاباو یدنفا یجسل لرەلک هتداعسرد هدعب و

 . صح همولع سثثو لیصح یتتایح مایا ردشلوا سردم هدنگرات ( ۰ بودا تردقم لب

 ار و هل دم كن هافتک لا هرکص ندقدلوا لی و لماک تح بودا
 تونل وا ماتا هدهسا راشلک ردق هنفصن هلتردابم هغموقوا لوطم هناتهدم و هناقفم ر هتحابم و

 دهلا راشم ةجاوخ هلا فیلأت نسهروهشم *هلاسر مان ناهرب ندقطنم یدنفا لیعاعما یتبم هنغیدل وا شلاق

 یتیدلوا شعد یدرول وا لزوکج اهد لدیلوا ش نعا ماما یلوطم قحا ىلعا لب هدک دلیا ضع

 ا كنفوم فالسا رار هلتسعا تارا زا هدنا یاد و
 نوضا ییدشود,دتساذوس لقاطروپ تک تبلت اراک ی هل هفت
 هلکلک ضارقنا هننارضح مالعا یاع هرکصندرصع لوا هکوبلاح ۰ ردورم یکیدلیا ضازعا

 یکشاک كلدیا نمهلوا ملطم هننامولعم لرصع لوا هسلوا یتارب رکو تافیلأات كنيدنفا لیعاعما رکا



 e س

 لو سشسزا كج هلا ر رب راد هناصما رکذلا فلاش یراب ید یر لا اش

 کلا قیقدت و قیقح رابغ هرانا هدریداو هل هلا قبع ماّلاو قیقد رکف هل وا كندابا زاق

 ییا ید ( رذنا نا هسخو یدیمنآ یهدانحوا نا ) یثح نا نالوا یدارباو در یارآ هکر عمو
 ۰ مان یاسا هرم 4 هربثک تاقلات یدنفا لیعاعا اما لدردا فوقو بسک هنسارو هسزلوا ج

I 2ندنسهحاوخ جد یافو بوریدصاب اشو 2 تنسهحا وخ یتیص وک هح و ردش  . : 

 یی ردق هلا هر تاشلات هدهسرا شعامهدا درفت هدنرمصع هدولاق هتسدقرا كنسهحا وخ هلعل وا مدقم

 ردشل وا بلاغ هنسهجاوخ هجرهشو تیص هدفالخا رظن هلکعا ناب ینلاکو لضف هجردو نالعا
 ۳ ۱ ۱ دف تک هیاش نوه ید لا تاتبخر یسدخاوخ هر طع اده عب

 یتنق عدقتلاب +یلاع باب بوروتک هلوباتسا یتلودج هعراغول سدنپم ولهسنارفرب هدرصع لوا
 ۱ ا راعشا یتروص قالوا هک رول هدندامسرد یتفو هلا راستسا یتفدلوا ندنف
 ۳ دو فا ار مرفرم سیم مک دلرذترک هدا كندا لیعاشا
 .  هدنساضقنا كنهدوعوم مایاو تدوع ود مزسیا یباوج ردق هتقو نالف قردنوق هنب رب مه ًارظن

 فيلات لاحرد هنر :باوج یدنفا لیعاعما هدنکیدلیا تعزع هنسهاخ كنیدنفا هحاوخ رارکت

 ۲ و لاسر ۰ رد ثلا. هلباقم نسح اطعالاب هموقرم سدنپم یتسهلاسر هعراغول یتیدلوا شما

 ۳ وا ردلماش نالا سکا بولوا را لزوکرپ شلزاب قرلوا دیو سیلتس هرزوا یرت ناسا
 ۳۲۱۱ ا را لوادح ره یصکاو یداعاو افنا كفك كناوادع دمرانول ينال
 ۲ ۰ را هد تب فا ل دو وروآ لو اول راک
 و جلاس هدنداعسرد زونه هڪ رفا تیکح تک هسلا هدیناخ دیج رود بولوا نقرب و

 ۶ لود تقاو ا لیعاعما هاتر نالک هلوصح :هدافوروا هعتمجح ناگ ودا شال وا
 هل و لاحرد راد هنلاعتسا تیفک و هنعض و ساسا كروهظو نفر هل و ًاتبطت هب هع دق تایضابر

 ٠ ڭكندقا لیعاعما هدنکیدلک هب یلاع باب قرهلوا ریت ولهسنارف رکذلافلاس ندنرادتقا هنفیلأت باتکرپ

 ۰ یدرولوا یرکد نونلآ هحرغآ هسلوا هدایوروا مداوش یتحو شلل ارطا دانت ییتراهمو تواکز
 ۳۰ لا ران هحاوخ نكد سا قلا ییرروصت كندنفا لیعاسا هدعبو ینیدلوا شعد
 ۱۳۳ ۱ ارت هو لا هر ق لا لج هتسهطوا كایدقا دشار نشر
 ۱ ییدیک هرزوا هاشم زرط كلود لار تفو لوا هنسر لرد روک لیقث یکروک هوان یکسا
 یعدنک دما هدکدروک نر یدنک یدنفا هجاوخ یبح بولو# شلردک كروک روع

 ۳ راخول رکذلا فلاس كاا لیعاعا ۰ ردو یتبدلوا شعد مدزوک. هدا لروک روس

 هی اسح دم لاعا راسو یاروسک بولوا جد یاتکر هرزوا یکرت ناسل هتشب ندنسهلاسر

 ا هتفیدلوا یسالوط دب هدنایضایر نونف كنسودنکو لیج رثارب دیو لصفم عماح هرج لئاسو
 ندنغیډل وا یمولعم كسکره یسهریثک لئاسر و بتک یکیدلیا فيلات هناققح قرلوا یب رع ۰ ردلیلد

 ۰ ۳۱ دل لر اا هدد هلو تندشا ليعاتا ۰ زلروک تجاج هاب



 ۱ مو 0
 ۵ هدقدنل وا رک یتکم a رک رک دلافلاس هدس 2 رود طوف بوک هرز وا ده اشنم : ۲

 یدیشمهلشذک یسفن رادعمرپ هلعل روس نیت یمهجاوخ تایضابر هروک ذم تنم هلا ق شورغ

 ندنسارحا عیانص ضعي هدنعتر هام نانل وا ارحا نر دغاک هدناخ ملس رود

 هیضغ یراترطح ناخ ےلس ناطلس كصیمتا تباصا ههاکناشن هدقدلتآ هربج دعفد جیاقرب هر

 تباصا ههاکناشن بونلوا بلج ه هناهاش روضح یدنفا لیعاععا هلب راطخا كنانرق ضعب نیکلک

 لاح رد یدنفا هجاوخ هدنرقدروب هدارا ًاهافش ییصوصخ یسلوا مار شک ده كنم هیضق
 تباصا هفده تو سد جوا درهدلزود یتتماقتسا و تماقا لکش ڭكنەرخ هرز وا هسدنه

 هیمو هب یدنفا ِ نیعل وا ظوظح تباغ یرلترضح ناخ 9 ناطاس ندا لر ها

 ن راترمصح ناخ ے اس ناطلس ۰ رد ا یدافحا الاح شبسعت لوا هک ردشلا نیبعت زرا هيو ترد

 هدنک رات )۳۰ قعا تو وا هح وته ی دنفا لیعاعما ندنعیدل وا یراعا هلاک و لصف ناکا

 هداروا ۵ لس هست ) ۱ ۲ ۰0 ( هرکی هب دم وک مه داب هلا دیح وت یب ولوم رانف a هنس ەدېع

 ۰ ردشطا تاف و

 : نالوا ریکقافآ یرهش و تدص ا ےلس رود ۲[ رخ و ید یر ا ریهاشم كر صع و

 ناو نیم 0 لا دعشل ندتعیدل وا یمالوطد مد اش نونف هکر دیدنفا تلم هحاوخ

 ناطلس ود رد2 را و 4 یسیغنق كن دنفا بم هلا یدنفا لیعاعسا یودناک هج لا فلاس ردراو

 بینم هدقدلوا لاّوس ندناد مان یدنفا ىلع نوزوا نانلو ندالع ریهاشم هدنرود ینا ناخ دو

 دسلجآ تک ندیم هر ره كن رقت یواضب ىا ندنهدل وا تساافت نیفتم و تيدا E یدنفا

 هدرا هحردو كندا لیعاعا ید ردتعم دقق دن و قق نت زرسعل وا جات تعا مو دعلاطم

 یعیدل وا شعد یدا نمربدحآ نغآ هب یدنفا بینم هدنش* يکيدتا هعلاطم هده ددا قو یراضعسا

 ۰ ردع وع ندن سصاعم یالضف صع

 كن سصع هکردناذ نالوا ف ورعم هلکغد قیالاب ید یرب ند رانالآ ترېش یکی هدرصعو

 دج رود حب ۰ ردن دامس یدل وا قدا هب هلج هد هیفسلق مولع تولوا یسانشا یقلاتح فوسلش

 هدقدنل وا نیبعت یسهجاوخ تایضایر هنیتکم هب رم یدنفا لیعاعا یو6 قباس لاونرب هدیناخ

 هدرافو قحا ردلسم لاکو لضف هچرک ا كندنفا لیعاعما بودیک هرصع سر هیلاراشم لضاف

 هلمج و هن یسشلوا نیبعت یسهجاوخ تایضایر كنسهتشب نکیا راو نب هدهدلبو ردراو قوفت کا ےب

 هدا ناکا یزس هدکلو چکر كجەدا ناکا یزکیکیا الوا ید یدنفا سر هدکدد رولیهلوا

 یدیشغلف رومآم هرزوا قلوا یشیعت رادم هلیبسح قالوا لابعلا رثک و ندام دق یدبشا لیعاعما طق

 .رد ورم یغیدلوا شنا تدوع بود هلربو باوج هلون هکرکع یدنفا هحاوخ كګر و باوج ود

 دخش الاب هللا یدنفا بینم درفت نادیم درصد او هد داخ مماس د2ا هج ورب كزاحتک یلقای

 ناهرب تح بول وا هدن ابکح یترامم كغب الب و هدنابدا یترامم كندنفا بینم قحا ۰ ردشلاق

 ود ردا رب رقتو هببشت یبهلیسابص مماح ابم یو یدنفا بینم ی رب رق هدعماح خیس ی



 7 "یيفيدلوا یمادو رقتسم تدورپ هدنرلندب هلراببس والثوب بول وا یو یکیدلیا ضیرعت نابز "هلاطا
 ٍ هی

 . یسیشح یضاغو یدنفا میهاربا یبلح یبحاص ریس نالوا ریهش هلکشد یسهجاوخ اشا بغار
 هدماش بولوا ییبلح لصالا ف یدنفا مهاریا ردندنسالک ل رخ ؛لرصعو ید یدنفا لیعاعا یونق

 : هدیدم تدم هدرصم هرکص ندکدلیا هیلاع مولع لیمکت ندنسالع رص ٠و ندجلفا یک یسلبات یغلادبع

 لوخد راد اشا تغار هر هت داعس رد هدع) تودا دبع رش مولع سد رو دن هدره زا عماح

 یدیشل وافورعموید یسهجاوخ اشاب بغار هلکعا لعتو ذلت ههایخ اشاب بغار ندنسودنک نیکعا

 هعلو یسدیشاح هن رزوا رات رد ردغلبا تافو نکیا یسردم هیناعلس هاصوم هدنخ رات (۱۱۹۰)

 ید وبریسو ردنا تابا یلاکو لضف ٌهجرد یسدعل زکلاب بولوا یسراس لئاسرو یسهلاسر مات

 TT جم یروک ذم حرش هکر دشغعا حرش هدعب بودا مع هلا تس ج وا شف

 ۰ ردشعا هجرت هیکرت ناسل

 .ندصع ها نو هدنرافرط بلح و یلوطاناو تلشن ندهبنوق جد یدنفا لیعاع"ا یونق

 ۱ سرت ینیرب سفت یواضب یصاق هددم تدم لرهلک هتداعسرد ا ندکدتا هبلاع مولع لیمکت

 ندملاراشم ید یدنفا بینم رک ذلافلاس ندیضاق ربسفت قح بودا ترهش بسک هلر تم

 یمهسردم هدازهش قرلوا فورعم هلبا لضفو عو لاکو فوصوم هللا یوقتو دهز تیاغ .ردنوذأم
 نوردنا هدنررصع ناخ دیم ادبع ناطلسو ثلاث ناخ نطصم ناطلس بودا دعاقت راستخا هلا

 هدنندوع هلر تمنع هزاج بناح هلیس هبربخ تین هّلاتبب تراز هدلاح یغیدل وا نیل سر هدنونامه
 ؛ ردشلوا لات رطع هلاخ نیفد هددبطاص هلکعا تافو هدنرفص یسهنس (۱۱۹۶ ) دورولاب هماش

 ۱۳۰ با ال از نقل رو اقا ت ولات مراش ندنسالصمو
 ۰ ردشطا تافو هدنس هنس ( ۲ ۰ ۲۰۵ ]) و رددلح ترد نوا جرش مان سورعلاحات یییدزاب هنرزوا

 و هرق یحاص تاشلات و ندموحر یمداخ روهشم داتسا هکیدنفا خاص هرق یورقناو

 ردشعا تافو هدهرقنا هدنګرات ) ۱۲۰۰ ) بودا زات

 بول وا لوغشم هلا مولع سیردت هددبصق مان هعلق نسح هک وح ها ربا یحاص دعانف رعم و

 ۱ ۰ ردشلوا اش راد مزام هدهموقم *هدلب نکیا هدنشاب زوفط شع

 ع ۰ ید شو یاب ےکح هدیناح دیجلادبع تاف و قباس لا ونرب هکی دنفا نسح هداز روک

 ۰ ردواو یسه روتسد ةسجخ ندبط

 هحاوخ نالوا را سو یراعشا هدەثلث ةنسلا تودا حرش ینتایل غ ضعب كناص ناود

 هنکلبتکاتفاح ےک را كنسهناضتک دناک هدلاح یدل وا ندنفراعم باصصا لرصعو ید ترصن

 ۰ ردهدنشرات (۱۲۰۸ ) یتافو بودا مولع سرد كددنرع رخآ ردنا تعانق

 شا تراهم بسک هدهق اع هلفل وب ینیما یوق هدیدم تدم هلا یدنا مهاربا یناتسغاد و

 e ۰ ردندنسالک ریهاشم دلرصعو ید یدنفا مهاربا نالوا



 . 0 ۳۰ و
 هکردیدنفا نیدلادعس نایلس ےجش هداز مقتسم جد یرب ندننادنم فراعم ریهاشم لرصع و و

 یراحګ حراشو ندیدنفا نسح اهل بولوا هدن را (۱۲۰۲ ) یتافوو هدنګ رات ( ۱۱۳ ) یتدالو

 یسهجرت تابوتکم بولوا یتافیلأت زواصتم یدلج زو ریبک و ریغص ۰ ردشلنا ذلت نددنفا فسو ۰

 هد هبا شمرک هناا سور هدنتهش كندنفا یضترم ۰ ردندنسهروهشم تاغیلات ماشلا ةحودو

 الرا تک ر و سور همش دفا نهارداز ما ۰ ۳
 نیما هلکعا فاکتتسا و راذتعا ود ردقو یلمح كمرع هذه ةلاحا نکل بولوا عولطم مدقم هنس قرف

 یارجا هدنفح هلبا دیحوت دینأات هحورب یتشیعم یساضق هفیج ناکهدنعاش یو هبودنک ځد یدنفا

 ۰ ردشمروب یزاو لها "هدعاق

 قاف هراس هلا تامولعمو تیارد بودا مارحاو مارک ا هدایز هبال ورندهن وا هيلع تلود

 ا تاعولعم هو شلنا هقطان سفن لیمکت هلا هیلتع و هیعرش مولع م ۵ هک اا رودص نانلو

 نە A ناکرا جد یرلن 1 ید تاعس لئاضف تا وذ نالوا شروتک هلاک یهیسایسو

 ۱ هلع ان ۰ ید ر ا رواک هل وا ًارجا هلا یرارفو ی ها تلود روما دفاک كردا رابتعا

 لها هلتیامر مدع هنسهیلصا نیناوق نکیا شلوا قیرطرب صوصحم هبالع لوخ هلیتفو هيلع قیرط
 ناش كهرطوب یرادوعص هب هیلاع بتارم قیرظلا بسح هدعبو لوخد هبهلساس كرانالوا بابراو

 درع كلغ تاقرو تارحوتو یسیلع ارقام دف ۱ و
 یعدق نوناق الضفو الع تولوا قیرط مس نوت هلیبسح یبشلوا ان هتلعئو بسح فرش

 هده تامدخ هکنوچ هدراهسل وا لئان هنسهبنر كلسردم نالوا یر كَمرطو ناصتمالاب هرزوآ

 رک هدهبنرو یرع كنژذکا هل رالوا رخ یی ندلاع لاوحاو ندنل ود روما ندنراقدلوا مدس

 بولازآ لئاضفو لع بابرا هدنسهیلاع بتا رم تاقیرطوب هیلع ا ۰ یدا راردبا دعاقت رابتخا دوخایو

 ۲ قرهلوا , E اکا ران و ندانالب یک هرداصءو لو یراکداک هل وا الند كناڪا هراس قرط قحا ۰

 ا یاععا هلع هدبلاع بتا رم ندن رفدنل و ه لس رک اذم دمت حاصم هوا ماود هر

 هدیناح درج دمع رحا وا هدالاب نکل ۰ ۰ یدبا رونلو رت ۳ لتامولعم رحایج le هدا هع” ر

 رود ص یرلهرکص هلهح و زمکیدنا هر هدنسه رص یارک اذم نا كتروشم سلاح نالوا دععنم

 . فلاس ندالضف ملفا هحرک او ۰ یا یلک ضارقنا جد هراناذ فقاو هتل ود روما هدنحا مارک

 یسهاب یلوطانا هنسهدهع فد هدنداشک رفس نکیا لوزعم ندهرونم ةندم یدنفا هللادبع قجراتاترک ذلا

 دیهسروما هدمه و لضافو ملاع مه هددیلع قیفر ضف قیرط ارا بصذ یسیضا دا
 تویم هدنا عضه اشاب فسو د نا 3ا شل ردت ردتتم هنس هرادا هک زان ځاصمو

 قحریدنل و دنا هلاکم ارفس هدنحا مارک رودص هلع ا ءان ۰ یدبا شمروا لوب هل و لزع

 هدا زا شدی ندربصع یالصف مدنالع و د تولوارشو عا نیما یار
 تدم هلی و ځد كنآ قحا ىدا شفلوا قاطا هماظع رودص هلا هیسر تارفط یدنفا ینطصم

xs ALS 



 و ۲۱۹ ۰

 و مارو فر كت ال درح تویلوا هلسس لکو ا دعا قل رط یط هدنفرظ هلیلق

 8 N ۰ ىدا شمل وا ىتلرنمو ناش "قرن بجوم یتفلا
 . ( ۱۲۰۰ ) بولوا یلوا جش تند کت نالوا ر اس ا دا ای دا رم یوم ند رودص

 یاس یتح تولوا ندنرهاشم لرصع و ځد یدنفا هداز كب ندا تافو هدهدج هدنخ رات

 ۰ ردندنسافلخ كنسودنک ځد یدنفا لیلخ ییهدرک روپشم ندنراهحاوخ

 هدنرصع لوا دوج ناطلس هکر ددنفا رداشادبع هدازفرشا ید رب ندربهاشم هدرصعو

 ا اندلاع لا نالوا نوفدم هدهاخ یردق و ناشوا بلج هلوناتسا
 ف دلج یکيا هدنمان ناسلا ةد ز ۰ ردشعا تافو هده سور هدنح رات ) ۱۳۲ (

 : ۰ ردرا و یراعشا هلیصلح

 دجاو یدنفا بینم هحاوخ رک ذلافلاس و یدنفا یهو هداز لبنس یمارعش ریهاشم رصعو

 ۲ ۱ با یا ona mom دو كى تولوا لغوا كناشاب تتار

 یو بول وا یزاریش را و یرورسو مناخ تنطف و یدنفا تج ىلع یلصومو كب مت | دشا

 ۰ ردراو ىراعشا هدهتلت هنسلا و یسهراس یا هبگ و هفح كن دنفا

 ۳ یار یا را رها مو نر راک یدقا تخ لع
 ۰ ردشعا تافو هدنخ رات ید ناسقط زو كب ردراو یراعشا نبتم هدهثلث ةنسلا

 رامو قاف هارعش ةف اک هدعا داشنا ع رات هرزوا یعیدل وا یعولعم کھ یا روش

 ماس رود هرکصندنوب یرلترهش و تیص عوبش عن سا یا تولز نفسم لحاف شا
 ۱ ا

 هیاح دیجرود لئاوا قحا ردندراندا ترهش بسک هدنروداشاب بغار هح رک | مناخ تنطف -

 ردیس ۶ ر ک كندنفا دعسا نالوا مالسالا حس هدنګ رات رب ا بو اوا د ا ردع جد

 یلیامور سولج هدلاحیعیدل وا ندفراعم و زنه باحصا ی ا هل ورد خور و

 دشغل و قارشالابیقن و یرکسعیضاق

 Na هلی رط a یتح بول وا ندنربهاشم ا ید یدنفا یلالز یلاراګ

 كن رورس یف 2 رات ( یدلوا ناور ندارد هرهلاءاروام یلالز ( ع رصد ( ییدلی وس كندنفا یهو

 ۰ رد ورم یتیدل وا یطویغمو لوبقم هدانز كن

 لو وص ندنفیدلوا لشا یلا غاص هکیدبا یدنفا یراسب ریظن ی داتسا هدنطخ قیلعت هدرصع وب

 3 ۰ ردل وتع رب وزا یعیدزاب هلیلا

 3 ا ف هک رددراندا ترېش تسک ید توط نوراب هدفرطو تقولوا قرهلوا ندراسنجا

 1 ىف هنعاط وقت تدا بوشا رغ وا هد راد رح هدب دم تدم هل. ساعدا یقللارف راع عل سور أ

 س رط ول هسلارف هدنخش رات ( ۱۱۲۳ ) بول وا و كيهداز ك یحوفار نالوا خلوا

 د ر هس راب رار , هلراولراج نانلوا لوبق



۶ 

 rT TT هسنارف هدندایسرد
 نسح قرونلوا لاسرا هندر ییاح عرف و هرافرط یعبدنلو كن را ودرا هت سوز ردق ه رخ رات

 هتداعسرد رارب هللا ( نژرو ) ویسوم هدنک رات ( ۱۱۰۵ ) ندنفیدنل و شلتا تیارد زاربا هلتهدخ

 ندقدلنالل وق هدنتیعم ترافس قرهلوا هدنرزوا یسهب رکسع بر دەن رات 629 ان ید شار

 E N TS قو 3
 .(۸۱ ) بونلوا بصن یمولسنوق هسنارف هدعرف یبم هنتفایل نالوا رهاظ هدنکیدلپا مدقت رەال

 تام وشت یارک دوصقم نالوا شفلوا بصن ناخ يک هدنلوص وهبارسس هچمل هلیش رطناتسهل هدنسهنس
 مد سفت رد د هلل یژولهل لولو تولا ف ها یک لا ام
 ہرک صن دک د لدا لاص تس ا ینا متال وزاوش ود قود ) لرهد رو لدهنسهجرد برح نالعا یهبلعتلود

 كل ارکتلود یلغوا هلبنفو كنوب هددسیا شمردتا بصن ییارک م رق رارکتو لزع ییارک دوصقم

 بولي ریدتا عفد ندم رق ییبم هش وادع نالوا شعا ثدح هدنتخ ودنک كمطعا ردص هدندصن

 اد و تارا هن اڪ وط هلب راهطب رخ هیسور و م رق هدنتدوع هتداعسرد جد موق رم

 هلبا هفیظ و ولتیلک قرهلوا رهظم دن رظن نسح كنب رلتمضح ثلاث ناخ نطصم ناطلس هلع دقت را هال

 هنیاط و عالق دیفس رح هدنمومه كنان ود دتسور هدنک رات )ا اا اد هد هن ام وط

 هب هناح وط دعفدرب هنا رفت یکید ردشت توردکو د راد وط قوج كو شعا یطش 2 ییراعهر كنرل

 رهبطع یلک قرهلوا بلاح یربح و بوط ٠ هرک چ وا هدتبقد هدنعوق و نوامش فیرشت

 كندلع تلود بوردات ییرا هباط یزافو زکدهرق ردق هنگ راتزوتط ناس ا ا ید نایک

 ار وک هدیلاع باب هلکلر و یسهنر قلاول هنس ودنک هدماکنه لوا ید ندهسنارف هلرس هیسهیصوت

 ةد قا رار هلا نون لها ضل هدتدوع هب هسارف هدنسهنس ناسعطزو ۰ یدا شه وا سابلا

 هنیرزوا م رقو ناتسکرت هدعب ۰ ردشللا سیسأت راهناخ سولسنوف بوزک ییاحاوس ماشو اقیرفا
 , تامولعم راد هنلاوحا كفرطوب زونه هيا هدراولاب وروا هدراخراتلوا بولوا لوغشم هللا تاغیلأت

Eتر ا هلتروصو بونلوا هجرت هب هرباتس ةنسلا هدنفرظ تقفو 1 یا ندنفیدل وا  

 لصا راس هدنلالتخا هسارف تاو بولوا لا هتسهنر قلش د زاب (۹5) و ا تت

 هدنرز وا ییالوط ندنعل رادفرط چوقار هدندزت یروطاربعا ایبسوا هلبارارف ندهسنارف رارب هلا ناکداز

 ۰ ردشل وا توف هدنس هنس ) ۰۸ ( تویلبا تدوع هالو كلرەردتا وفع یتحابق نالوا شلاق
۱ 3 

 ( ۱۲۰۳ هنس عیاقو دیش )

 هاشداب هکنوج بودبا سولج هب یناّمع تخ یلاع تخت یتوک یلاص یجندب یمرکی كنيمور ترامو
 یاس ردقن ادعام ندنان تا ناراتسر و یراوح نا هلا رلنداق نالوا صوص ه صع

 يرهلوا تحارتساو تعصع نزک هلو تماقا نیشن هرج هدارس یکسا ةفاک هسیا راو یرلنداق



 گم ۷ ۷۱۸ ی

 ا o هعج تب نوا كبحر ندنعیدل وا تدم دنا و نرد بآد قم وا لق

 هنن وام یا رس ورق بوط ندآرس یکسا كن رات طح ناشلا ةیلع ناطلس یر هم رم ةدلاو كن رات رطح

 یادا ا هع فیس دام یارضصح ماظع نبط الس هدا هد هفلاس نامزا بولکم زال یریخأت هنن وکی مت را را زاپ

 هتفهوب س کره ندنراکدنک هدا داعبتسا قع نع هلع ر هلا هک ولم هبدېد دیلقتلا لبق و داشعا ین هعج ةولص "

 هصرف هدقدنل وا هانکتسا ندنوامشه تاکر نفی ن کیا هد ر وص زلرود مودق هر هعج یادا بس

 یانعتقم ةا تابحاوو ضثارف یاداو ناهاشداب ۱ دبع ص تداع یر فیس دلت ندن را هناهاش 4 رحم

 راعش هر ادا هر فا د زام هعج نامش ولد ردمزال قفل وا دقت ی لعن هل وا نادر صا

 0  ردزاشمروب ۱ رحا یا مر كند لەم "هد 2 دلا و یسادرف ه ل ندقدروب اجا قند رش عرش

 یالآ 1 ندقبتع یارس E ناطلس دیلس ا E و

 ی ا ابا ت هرکص ندنراقدروبب صد تاب وثم زارحا هکسادّوم ( تاهسالامادقا

 ۳ ءلروگز و 0 اشا س هدنلہفع ود کک طاس طس یارسر =

 رو دم ,e شکا اتکا سن E E هنس هط وا ضع ا

 ۰ ردشغلوا تئارق ءافحا داتعمر جد

 هدن وای یارس 4 اود ةسبلا تنطلس ناکراو تلود لاحر هلناب ید نوک یسترباراراب
 تراز نیرادحا دج و تع ع هنشرشعماح حاف هلا الا ویال آ یراتضح ناخلس ناطلس عاقح الایدل

 یرابلا دع یطر یراصنا بواوا یرادلع كن رات سطح مسو هبلع هللا لص مرا لوسر هدعد و

 ی رالاع نیم ےس رو نب ریدتاد كن راترضح هیافع نییآلدع نیطالس هدن رلتلصاوم هن رله رت كن رمح

 كنابلک هل رتید نیمآ نیس كندنفا فارشالا بقل و ید هم صز نالا مظع نارق توالت هرز وا

 1 5 تس ود تٽنع تسدتفالخ د وعسم فبس هدلاح یتبدل وا نر شرع 2 دسر یداوتحاتباجا

 ۱ هلا لالجا و تکو شرف هدنیبعع یغیدنلوا دیلقتو دن هن راهن اهاش ناشن تکو ش نايم هلا یهانیتعسم

 1 یرلن وک هعج ره یرات رطح لس EE هرز وا نیشدب ناهاشداب ن رد مر هدع) ۰ ردرلشهروم تدوع

 ۲ نام ناسکب و ناطلس هصدخ و ناطلس هاش نالوا یرناشذ تعصع ناک ر شمش هدنز.هع قلمالس

 یرات راب زرود تانسهلج هد هتعه جوا كل ردا فب رشت هنا رس كثر ندنا صح
 ا 3 ۰ ردشلو ماتح

 9# اشنا هد دج عیانص و هب رح ات 1 و تردابم ررزارگتسا تنناپسسا هبلع ك ادعا و

  كنسهیکت یتادیم قوا و Td ترعشابم هنعا رفا راد وط هرزوا دلج زرط و هنعارحا و

 تی 2 یآ جوا یکیاو ش سل دنا لبم هدف رظ هلملق تدم هلا مادقا ڭا رو كنار ساب دوادو

 9 ا دق  هرزوا نا فالسا نی رد بأد یراترمهح اد هاشدان

iê 
۸ 



  aهصاوخ نالوا برج یراثآ راسو هڪ ةولصیک یغیدنلوا تبشت هه اب تاتسا "

 رداص هیاس هدارا نوحما یس و تموادم هد واک یودراو هدهراس دالب و هددناعس رد جد

 ردشلوا ۰
 ` صاصتخا بسک هن راهناکولم تاذ هدنماکنه یرلکل هدارهش كنب رلتمضح هیلاراشم هاشداب

 یران واه سولج نامه هلغلوا یراب راب رهش دارم یرالوا ماکب هئروص رر كناکدن نالوا شنا

 یلکب یاس نمرح هدننامز ۳ ناقاخ امدقم بولوا ندنرهناهاش ناکدن صخا هدندیقع .

 ف حاعزا هلعفر یرهرابنات بم هابسا ضعب هدعب و حارخا ندنوامش نوردنا هلا یاربمرم ترو

 نال ا ا یلالو ل کک زایجوبق هتسهدمع ت ناار هدازاشاب دجا یار نالوا
 ناشلایظع راک هدنناوا یراکاهدازېش هن و شل وا ناسحاو هیج وت یتلادخخک هدلاو هکر دوج

 نالوا یراشا جهومف اقا و لوا روخاربم یدنفا دخ ندهصاخ ناروشحش نالو یراهجاوخ

 قبا ی زاب یدنفا ناک یرابشاب جهومق یک هنکیاو یسح زاب یسافا هداعسلا راد یدنفا دوج

 یردار تکی و ی نییعتو بصل یسیحهبساح نیمرح ندنل ع یدنفا دجا حالا

 "قلا هل راغلو هدنوامه یودرا یدنفا رکب وا بتار ندنو امه ناوید ناکجاوخ هلا كب نجرادبع

 رک دن ندنلزع یدنفا بحاص رع یدنفا بتارو یییمارهش كس نجرادبع قردنلوا بلج ه هاتسا

 ی دتطب تے مدار اشا ناغع لری رک ا تن رو و
 ی ولوم هعفر صاوخ ًاتقوم هنسهدمع هلسح قوا تص وصخ و بانا مدق ه هناهاش یا اح

 ناطلس هلیسهنر كلهجاوخ هب یدنفا فسو یسیشاب یجهطااب ی ناشلاةبلع ناطلسهاش و

 هلک) هجاوخ تالذک هیدنفادجا یتاک فرصم كنب رترضح ناطلس هعدخو ینلادنتک ابلاراشم
A NEL2۳1 کد اجا رار دفا ےھا ربا كچ وک ینیما حطو یتا  

 ناقاح هکب مهاربا دشان هدازاشاب دجا بتار ندنریشاب یحوبق یلاع ہاکردو یلاددنک نط ی
 ش واج هدن وامه بکر و ۰ ردشلروب ناسحا و تیانع ینلادک ناطلس هنا یراهمّرب ع رک كموحیم

 دارا مدعو نوک رکید لاح ورندتدمر هنر هلا لزع یدنفا نسح یماوس نانلو لکو یفاب

CTرد او شلروب یصتو  
 اینا دعدس نالوا یساربش اعا یم با لرع یف دج وا هک

 او لاردا ردا لرل رود هدام ولا وریدق و لر
 هلغا وا طقاس یعلاط بکوک هدنعوقو تنطلس لدبن هرکوب هدلاح یقیدل وا شا لاح میظت هلبا برقت
 هبهطرورب هس ه راح تاداع كنقولوا هلا ناریکفالخ تیاعس بویمهلوتروق هلبا لزع زکلاب

 هراشدا حراخ ندنسهفیظ وو دحو ززا یی روط هدونادلآ هنلابقا ورندهتوا نکیا ظوحمیساداغوا

 ( هروط دعت ملو هردق فرعدق أما هللا جر ) ردشلوا تمالس بایهر هلیسلوا تاذرپ زا هلخادم
 دن رارشابم تاعیابم هدنرورم تدمر قرهلوابلاح یبجوتنسح لح نسح نالوا سم هلمج ووپ یتح

 هلید وعوم لجا لولح ًارخۇم نك ردبا تمدخ هرزوا تماقتساو قدص بونلوا بصف لقتسم ظا

DO DO 



۱ ۳ ۹ 

 ۱ هدام ځد یتراظذ هعست سن عال نانل وا ادعا اش . هدنزاغو زکدهرف رخۇمو مدتم ۰ ردشللا تافو

 ۶ رددشوا هلاحا دکب نا یا نادا یوبق لام هارد نالوا دومشم یغلراراب هدنسدکرعم

 , هدهرص یرافدروب داشلد یتناکدن هح هل مج وو یرلتضح بلقلا لس ناطلس هبلاراشم

 الاح بونلو ,رتکسم ماقم هعفد یکيا هرب ما لا ید 0 رارطاح تییطت لنت ارضح مالعا یایلع

 ندنراول هاب یلوطاتاو كندا ك ےھارا هداز اشاب دمع د نالوا هرزوا تماقا هد هس ورب

 اقباس هلیسهاب لوبناتساو كکب ینطصم یرامودح نال وا شخ رومآم هتماقا هدنسهنافحاس بولوا

 هدارا ینیرقالطا و وفع ندرب كنجوا كندنفا هللارخ نالوا شفلوا قن هقاط بولوا یثاب مکح

 اطعا 4یدنفا یلح ییما هم نالوا تم نع باکر رداب ینامرف یالطا كنيدنفا هلاربخ هل رم روب

 ۳ ا ر اا ا لارا هتسودنک نوا یملک هنداعمرد كندقا كب مهار و

 ۰ ردشش وا هدانا هنسودنک یسک بودیک هفرط یکیدتسیاو یسلنا تماقا هدلحم يکيدتسيا ید كکب

 هلیسامنا كناشاب فسو مرکا رادرس بول وا یسیضاق نواه یودرا اقاس هلیس هاب یلوطاتاو

 قحا تولوا رداص هبنسهدارا جد هنفالطا كندنفا ةلادبع قحراتات نالوا شل وا نل هباسینعم

 مالسالا جش یتحو هدارا یتقالطا كنیدنفا هللادبع ید موحرم ناقاخ هرکص ندنسهعق و یزوا

 ندفرطل وا هن یتیم هنفیدلو عوقو ندنفرط نویامه یودرا یرلیفنو لزع نکیا ربشغتا هدافا هتقو
 یودرا قرەلوا ملم یصوصخ قالطاو وفع هتستطا و ریدت ود رولوا بسام یسغ وا قالطا

 . سشر تقولوا یتحو ندنکیدلتسوک تتفاوم تروص ندنفرط اشاب فسوب هدقدنلوا رح هن وامه

 كنساطعا باوج هلا در هگدع | بترت علاوم وا هن رل هعطاق هدارا كراهاشداب یدنفا یریخ

 ریکساد وم ( اهناقواب ةن وھرم رال ) ندنغیدلوا رکراک نکیشعد ردقو قرف ندهلداح هلردقو اضق

 یالطاو وفع ید هرکو ًارظن هنک و دا شفا ما لا یتماقا ها تام هک تدمرب كن دنفا هللا دمع

 لاحرد قردلب زاب یعطق هجورب هدهسیا شل وا رامتخا یتروص كلدروتک ندنوامه یودرا ینامرف
۳۹ 

 . هی هیلع قدرط وریدندمرپ هکنوج ۰ ردشلروتک هتداعسرد ځد هیلاراشم "یدنفا هلباج یتالطا ما

  هرتاذ یفاک هنعفو كنرادص بر اه هدنجنا مارک رودص هداالخو هلیصوصخ بولک ضارقنا

 را مدا هلیعبفرت هربوراقو كناعس لئاضف تاوذ ضعب ندیغاشآ ندنکیدلک تردن هدایز كب

 قحنا یدبا شغلوا عیفرت هنسهاب یلوطانا ةعفد یدنفا هللادبع هدرفس تیادب ینبم هنغیدلوا ندهمزال

 لاونمو هتشيا ۰ یدیشلوا هاردس ررح لاونمر هودنک یسام هشو وا هلا اشاب فسو هحوق

 ترادص هلا دص وصخ تارفط یدنقا قطصم هداز یدیج ندرمصع یالضف هدیناخ دیج رود هرز وا

 ترادصو او یدیا هدقن رب دنل و هدنرلهلاکم ارفس بونلوا عیفرت ردق هنسهباب یلوطانا

 اص د لوزعم ندنساضف لوباتسا و ییا مور هب یدنفا شام طصم لوزعم ندیلوطانا

 اد اشا دمج یراص CC هرونم هدم او یوطاا هب یدنفا دعسا هداز یدنفا



 و

 بحاوع حارخا هدنداعسرد نک دلا رعنا ید ورف ندنوامش یودرا كن رّفد بجاوم 13

 هدشش ناضمر تباجن هموقم رتافد قرەنلوا لاحتسا هدصوصخ و ندنغیدلوا شمکک یقو

 دام یک وادارجا نوک ےک نوا كفر ناضر یراز هفلرش فرح تولب هک

 زکد هرفو ماتمناقو مالسالا حس نوک یضدرد نوا هتم دارا یرافیطلت تعرب تیاتسع هدفی

 هل وامه نوردنا مارک تاوذ نالوا داتعع یروطح راسو اشاب نطصم رادحشس یظفاحت ی زاغوب

 داتعم یییزو هولفاح وا هنس ره ٥ هرکص ندئدلروب ارجا یسلاع مر یرایز دقرخ هلبلح

 عن ون ید یبجاوم طسفر ر ینادرف روا او ِ نوک لوا ید اولش نالوا
 ۰ ردشش وا

 هلمجووب هدنرقح رنک مزال هلا قیبطت هلاحو تفو یاضتسم یراتمضح هاجون هاشداب
 رب مرا هدنتسهام مردان مار کرد ناتعدسا تالار ات

 هراس هلب راتازاح یارجا كنيس شعب هدنلو تدشو لدع ندنغیدمهل راو هدصقم دحرس هلیرب

 ES ردیدزوک هرو ید فط يا 3 تلادعو ار
 د نوع اناد ىا فح ےلس ناطلسو دنکیدل روک مزلا و مها قفلوا اغا هلیمات یرادنامج

 لوما دوم ود یلاوحا حالصا كتل ود هعشب ندنغيدل وا تافصلا حودع تاذر

 یا مادقاو یعس هنزاربا هلیج رام كجمدا دیأت یینظ نسح كتلخ یشان ن دنرفدنلو هدکشا

 توبعا تعانق هن کیدلیا نک او اشا یاباص وو تابلت هرانک مزال هدنابو بم هنغیدنل و ندهمزال

 ءاضق هدن وص هناخدغاک ن نکا ردا راذک و تشک یورو نورد تللوناتسا ا ها هو ِ

 شو زوکیا یدنفا هداز یماسح یسضاق هعفر صاوخ نوحا ی نالوا قغ

 هدارا شدا كنىدنفا النم ٠ هدن راقد رود هناعم ا ۱ هعزانم هلا تیم بحاصو هیلاطم

 ۰ ردشم وا ق هیهسور یمالسالاعش تراشا اب هلرامروب

 هلق وو شلتا راخدا لام یلیخ هلا لظ هایاعر یارقف بولوا یسیشاب هجوق كنماضق هبداول

 هب ول هیس ور هلرب تماقا هد هداول هاک و هدهناتسآ هاکراتتسالاب هلیسهربدناب دیس ور نوګا قمالوا لّوسم

 ی ارسانالوا دودعم ندنرتع#د لار لا هلع تلود اے هنناور ییدلوا هدنعا قلسوساح
 زاد مادعاو لک هداناو ۰ یبشق وا ردا لام وبا ات

 0 5 ردشلسوک تربع هراس

 بضع اومنا ) ید یدنفا فظن دجا یلغوا هللا اغا مملس جراح ینیما هناسرت هدهرص وب هتشيا

 « رونلق تردابم هلاح لیصفت یتآ هجور ندنراقدلوا تبوقع دشا راتفرک هلترمظم هرس ( ملا

 هک یرالتق كانیدنفا فیظن دما لغو هللا اغا ےاس یتیم هناسرت وب

 ردصیادتک هدنوبامهیودرا هکیدنفا فیظن دجا یلغوا كوي كناغا ےلس نانلوب یتیم هناسر
 ترقت نالوا هلن رات صح ناخ دیتا دبع هل هسیپ الم قالوا وز كیا او ۰ ىدا یلاع

O SEتم ین ی  



۷ 

 r .هرادا یفرطره كح ديا شوت یلابتا اتش رم هناع هدر هن . رزوا كنو ها یتیدل وا تلفع دیاکم

 بولوک هجرزو یرورص ندنهیذلوا ردات ردآ را ورد لاو رسعتمو لکشم یسلیتهدیآ

 9« شم ردنج وک هدنکل هدازهش ید ینیراترضح ناخ ےلس ناطلس ارظن هتایاور ضعب هقشب ندقدلوا

 E هبل هلا یوم نیما هده یا یدلیا قلعت یراهناهاش همش هنلوز كنتوا هنفسو « هلع ر

 بت : هررما ماضع قرهل وا ضوش هب ربا راقتسا كر ll تلود روما دقع و و یک ءث رلصاصتخا و

 یک اتاذ هسیا ناسا بولک ه هحرد رج هلس تالف ینیرالابقاو ذوفت ندنرلکدنک هدا هلخادم

 | رطتنمو بقره هتصرف تقو یناہنو ریغتو ریکلد ندنرودنک یغوچ هل كرانانی یررادافو تسود

 E .ندنکیدلک وا هروک هنرادقم كنافص ماج نالبحما یتدش جرد كراج نالیکچ تقورهو ندنراقدل وا

 f ماج ید كنتسکیا هدکد اک مزال قلوا غنم یرلتلودو لابقا مزب هلیعوقو تنطلس ددجت هرکوب

 ور ادوات ی کد یاب

 ۱ ك و دم یاغنود نالوا بترم هزکد هرق هلیسلوا شنا لولح ایرد سوم : هکهلبوش
 . نتوک رازاب یحدرد نوا كيظعم نابعش یڈان ندقلوا نواسمه دارم یملوا تع نع یاشکنابداب

 هزاغوب هللا راما ندیهاشداب هاک رظن هدنهاکشبن یکشوک یلاب نوام یاءود 4 مدق مسر
 ا هب هص اع هناسرت رلیدن یراتمضح ناخ یاس ناطلس ینوک یسنریا رازاب یسادرف بول وا حارخا

 . هدنبقع یقیدروی دوعق هلبا هناهاش تباهمو دوعص هنویلاق ریبک نالوا 1 هاکنیمل دورولاب
 . . . ندلحم یغنیدلوا هلا ناج ےہ اقا ےلس هل رامرویب نامرف ود روت ڪ یعل»ی.اح ینا هناسر

 ِ ناه هلفغ وا تراشا دل نالوا نامرفو ما بقرتم نکیا رولک ه ینا طاس هاکرظن بوتیچ

 ۰ ردراشعا ما یتشیا بور وچ هنسهت زآ نیر یکیا

 یتیدلوا شعا ر رګ هیاشاب فسو مرکا رادرس كناشاب نسح یزاغ یریازج راد کوب
 نوک رو راذکو تشک ههمعام ةناسرت الیدبت هعفد جاقرب یرلتمضح ما ةفیلخ ملام هاشداب هدنتارب رحت

 .ردقن ره هدنرفدروب تیر یتعیدل وا یه ندهلع كنىناطاس ٌهتفس نالوا نوامش بولطم یلوز لوا

 تو ناه نيغملوا یهاشداب بضغ ثعاب یناها هنوک رخنا و یراسج هغمردلاف یهلع ا

 ۶ ره ود ردشلروب تربع هراس يلام هت لاحو تراشا هنسازج بیرت هدنهاکشیپ هروبزم هیس
 8 تب . ردغشو

 و دوو یردرا هدننص یراراضحا هتداعسرد جد كسدنا نیما یردار هللا یدنفا فیظن

 e یحناتسب زور دنچ هدهن ردا هلا حارخا ندتصهور ځد یسیکیا بولی ردنوک یکصخ هلا یلاعما
 الا وما و و عضو ًاسوبح هن 1 هد 6 دلو وک هنداتعسرد هرکص ند رفدنل وا تیقوت دنګ یثاب
 ِ ۳ هلاک یسدهک یحندب ییرکی كف رش ناضمر هرکص ندقدنلوا هرداصم یرایشاو
 نارا و ۳ هدودنل وا توعد 4 یلاع باب یدنفا فیظذ اشعلا دعد هلتروص ش نا اضتقا نوحا یسهرک اذم

 .. شلا باوج در ود زردنا تاقالم دیعلادعب راو لبا تيب كب یدعش لدا مالس هن رات رطح اشا همدآ

 3 e e E توسروپ ى ندیماتمئاق فرط هددسبا



CMS 

 هط وا رلیحاتسو هدک دليا داره لوخد تواک ندنسوبق درا كنللاع باب ی راوس ٠

 نالوا هداما و لاحدا هب و را ندنسوبف رنج ی قوعص ا رەد 3 اه هات رفاسم هدر یسیشاب

 هرو ص لحم ود رد وا نامرُف زکسح هر وق ید وا رایدلبا لاصبا ها یشاب یحاتسو

 ۱ یدنلق مانا تربع هلا حو هت وامه باب یی وطقم و یسل را بودا ماع ید راک رادالح هدکدروت؟ 1:

 یراددن زخ ید هعفدو والت عدل وا شلر و هنسبح ا یکصخ یسەدلاو هدنلتف كس رد امدقم 1۹

 كب مشت هن ردارپ و رد كندنفا نیما هددسیا شک وا الا هسیح یدنفا نیما یردار ها یاد

 و هدنروره زوردنح ندنغیدملوا یتقایل هلاع یالیتسا | هاشم هرنآ و یس دحج قج هنلوآ

 ۰ ردررج هدنڪګ رأت تیدا ود

 لذ ضیضح ندلالقتسا و لابفا جوا ةعفد هلیعوقو تنطلس ددح یرللتف ببس لصا كرنو "

 میلسزکلای بویمزاب یشرب راد هندو كب كن رب یدنفا یرونا هلفلوا ترابع ندنراعثود هرابدا و
 تا ییوتکم رک ذلافلاس نالوا شلردنوک همر کک | رادرس نداشاب نسح یزاغ ربادهنلتف كناغا

 ا رادرس نتپرط اسب مه هک یلق كنيدنفا فیظنو ریطستو
 ا ردشعا اتکا هلا رركو هباکح یغیدنلوا لتف هدردق هلل كندنفا فيظت بودا

 تلالد قابسو قاس كعنقو هنشدلوآ یرارغاو طع ةشاس ید هدنتح ب لیلس ناطلس

 نیسح رادقوچ نکیا هدست ےاس ناطلس هکوب یرب رونلوا تیاور ببس یکیا ءدصوصخ و بودی
 تقولوا یتحو شلدایف هرب موقرم هلمتفرعم اغا میلس هلکلروک یکیدنا تبحاصم ندهرجب هلبااغا

 هيتس دارا هدکدلیوس هباغا لس یتسمافل وا دس هلفل وا هرم وب زکلای یمهمنلک | كنس ودنک لس ناطلس
 ندنفیدل وا شعا هلماعم هلا فنع هدناوررب و.شلیا هدافا یعدل وا روبح هندس ییبم هنغیدل وا ندنساضتفا -

 اهد جد هدنقح اغا نیس وللثم ییدلیا نیک و ظبع راعصا هدنفح كناغ وا رک و کانون ك

 نادوپق هدنلرع كناشاپ نیسح یلدیرک هدعب و رادقوچ شاب هدنسولج هلیسل وا لاکر یتبحم ندرت وا وا
 ردشمو نادوبف هدننامز هددم تدم بول وا فورعم ود اشا نیسح كجوک هکردشعا بصذ اب رد

 هجو ددل وا و هدالاب جدر ۰ ردکرک هسالوا ناب یلاوحا هلیسهرص « رکص ندن و ےک ۳

 MMSE جارخا هکر دیتیفیک یلرع كناشاب دیج لیلخ هرزوا

 خارخا اردا سح ساما یرهکی یدک وا یک یسالجا كيلس نا_طلس كرل رتا ادخل
 راوهشرد یسهجوز یخدواو بیدفا فیظن یلغوا یدواو هاخا ملس سک كو ا
 ناطلسو هناطلس اغا كوب هموحرم نالوا یرلهرشمش كنىرات 0" 4 نان ادع هل.تطاس و ماخ

 هلبا لزع اشاب درج لیلخ رحسلا ىلع نیا لاح مالعا هنرلتنضح ناخ دیم ادع جد املا راشم

 رد و م یراربغا هدنراقح اأ یت وم كعلس ناطلس یالوط ن ییاو هتشا ۰ هل وا شف وا لی

 درج ندزمدمهلوا بای رفظ هدیق رب قجهلوا دنس راد کوب هدقاروا روص كرکو هدرا رات لرک نکل
 هزربذ ردلوه هجر لای ت دلش وا فرض تاو زر رر وا هاو و

 هنراتتدمو لصف هللا تګ ندننایدعت و ماطم جد كنسیکیا یدنفا فصا و هلا یدنفا پیدا اما
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E Y4 اب 

 هلو بویلوا یراع ند هنهادمو ضررغ اب ژکا یرلمالک كنسهلج هجرک او ردربشعا رادشا
 هنمالک كن ر هدیاب و ندن راک دلک هدا طا رفت و طارفا لردهزوک لاح و 8, یاضتتا هدراص وصح

 تروص در هدن رامح ای وم مس هتل و كتقول وا هده_سلا زلک مزال ی وا داعما و قو و هلیماع

 ۱ یسهلصف» “رەق یدل وا شمزاب اد کوب كفصاو نوا كلب لیصفت هج ور یعیدنل وا راهظا

 داش اهضغبانم ) هکداسف و نوک مع نالوا رورغلا راد هک هل وش ۰ رول وا رب رگ و تد هدرز هل .ذ1بع

 یناما بوبح رشن نوا نیلفغم بولق دص اعاد ردفالسا "هدرک فاصتا هلی راتفص ( داب احا نمو

 یلاشحا لاکنح "هدور راندا روعشروت دهضافتسا ندکاآردا و لعع هوم بود ینا ماک نمسا حرطو

 دعاصت "هداهنمدق هنس هفت ره هح وج را رانلوا یروغ تمادن روط نوتفح و دعا نیح نماد ندعل وا

 مارح صیختت مدعو لام بلجو حارخا ندنراهیساق بولق یمن راهف تیشخو فوخ قرهلوا

 بودا حاردتسا كلسم لیصح هلا دناوعو قام راصضحا و داوف و عفانم صاصتخاو لالحو

 هیناسفن سجاوه نوکب نوک و لاغتشاو كاما هب هن وک تایمشمو هبوید تاذلتسم راهنو لیل هلببسوب

 د ابا لا تاس ت شاب رود اّماد نوجما یرلکدلبا لاح مآ لایخ هلا هبناطیش سحاورو

 ۰ ردلوقعو راصب بابرا راذکت رج راب رازه یکیدلک هلوا لولسم تسایس ریثأت اضق ریشعش هدن راح و

 هک تل
 ( روراو ناک خم ردهدازا ندغت نوچگنا * را وم نایلیاز واڪ ندح رول وا خب یازرس ر

 قلطص» حالا یداماد یثاب یقواط قبسا سیر لصانع افا ملس یتیما هناسرت كاذیلع هان
 دو ق واتعا ی وور ا رظذ هنتمدخ هَمساس تولوا ی نا ریسه دع وا قاقرتسا ندنارا راد كندنفا

e NES RSلئان نامز دعب هکیدنفارکب یرادهن زخ ه  
 یترازو بودا بایماک هلا لاسرا هراندعم هدنتناما هناګ رض و باععتسا یموقرم ردشلوا ترازو

 هوطارفو تدوع ههناتسا هدنبیقع یتاقو كملا راشم ر زوو تع زع هیعلاب هبلحو رصم جد هدنلاح

 - هدنلئاوا رغس د بولوا لخاد هنسهراد اشاب مراص هدفه رار و لغتشم هلا تامارا راسو
 نایشا دلخ ن قیسا راکدنوادخ :ندنناکرح راد دعمطو صرحو روما هنرهت یارس هنردا

 ۲ با 0 لو صاف ترلوا اخ یراترضح ناخ قطصم نالملتس
 لام بلج ځد هدروکذم لع نکیشلوا رودغم هدرهاظ هلبفل رادرتفد نیتوخ بودا سفن صیلخت

 یغللوف یتابشاب نکیا هدمنش ودرا بودا لاصصسا دوقن قوج یتق هلبا لابتحا ورکمرر فرصت و
 باستا هللا همولعم تهج هنرتضح قباس راکدن وادخ و نارعاک هللا قلیشاب جویقو ناش زارحا هلا

 را در ا رو ا هار هد قالوا تفالح نان كنروا ندنراقدنلو شا
 یی ردو .بلج ندودرا ییردار و رد هلا هيج وت ین ات فرصم هیدنفا فظل بوروب

  بصانم و هللا لاح و یدیشعا بلقلا ح رشنم هلا تالهجاوخ ییردارب و بص نیما ههنا رڪ

 .ندن رلکدلیا باشو 3 ردکت هلا صاصتخا هنراسفن یتنطلس كاوف و عفانمو باعیتسا ییهیلع تلود

 . هبهیلع تلود بول وا تافآو فواح مرلتسم يتلوا هدنرلفالخ و تاحاح باصصا اب٣ یرهراد يريغ
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 .ناسل نانسس راوخمخ ز هلببیس یرلبهذم و اوه عابنا مدعو برشم راغت رزو ها مزال یرادوجو

 مانا هاوفا هغضم هلا ماصقا 4 هیسج روما قوج یتفو ینیدل وا ریش نوخ هت 2ا هکلبو ردکت

 1 هدا را ییرالاصفنا و لزع ۳ تولوا ی ولعم كموح ر قیاس راکدن وادخ هتفر هتفر یرافدل وا

 ۳ ۷ ییغتسا را یعطبل نان الا نا ( قحا یدا رارروم هداقا بقاع تماخو هلا دیک ا هل اضعد و"

 تعرس و دو وتم یراعمط و صرح شتآ هگدل وا دادزم یراهاجو لام كلرموق رم هرزوا قدرش لولدم "

 یربناما و مالحا هکدتا هجو هراودنک رداسال تولقم هکلابقا نالوا تدا ا لقع تهاد لاوز

 یراکدلیا یدعت یدح و روط نال وا هر رایت تجومو و یدصل 4 ه ریطح روما نوکان وک تولوا درهم

 راب رش نالوا مانا لاوحا یانابخ ر کو لیصف یدلبا روهظ یهلا رهق ه دن راعح نوحا

 تفت ت رالا وحا لیصاف هل رام وو رم هدنررقدل وا لابقا و ترک وب "هداهناب ا روم ماقتا مار

 فلاسو تامه زا دا هنا س ۵٥ صاع هناسر نو یک رد زوت وا كن رن وامه ا بودا عالطا

 هدنوامه یودرا ۰ رایدروی تیشخ مسج هد زرا یناودعو لظ بابرا هللا لتق ییاغا لس رکذلا
 ۱ ی شا وا اص وامه طخ هنراضحا هحدتم جد كندنفا فیظن نالو یسادعتک رز و

 یسازج مدت سارا ورق هدناصضمر رش ا تولید و هب هناتسآ ه رصد دقيق و هدهن ردا نوک جاقرب

 بیدأت هلا ساح تدمر ندنعدل وا مولعم یتیدل وا بت هدن رلهرب اد هدننروص یلیفط یردارب و تاتار

 طض 4 یربم یرادوح وم و فخ راشو دوعن و لاوماو تیره و غیوست یهاشداب وفع ةدنعح , هدعد و

 تحاص 8 نالوا لیکو قەرک دن كوي قیاس هدک انلوه زور لوا ناگ یتناما a سرت بونلوا

 " تویلوایرئار راد هرخور هوجو كندنفا فظن تنکمو تردقدوج واب ۰ یدنلوا هیج وت هب یدنفا

 او سد قدصت اضعت هاف تولوا یتکمو هناحاتکرب هدرادکسا هن كناغا ملس یردب

 € لیدت و
 ناسلوا رک ذ صخشر لوقلا قداص نکیا ردنا رب رګ ه ودرا یهعقوو اشاب نسح یرازج
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 یسلریدشا هاب رد مدقا ناار كنهنیفس دیدج نالب روب هدارا ياما لا بوروک یا چ

 هلب ریصت كمامرو ترجا هب هلع نکیشفلوا هنت هعفد جاقرب هننیما هناسرت بولوا نواه بولطم

 اندا ولتکوش نشیدلوا فوفوم هدب دما تولوا نکع کا دنیا
 نیما بوقیج هب هنیفس نالوا نواه تحلو فیرشت ههناسرت نا« بوروب اردا

 رر هنو تانوئش روهظ شوا ح رد یتروص یدلیا زا غبت هلاوح و راسا

 هتفیکو هلا لالدتسا و رظن روصق ینسغلوا مادعا كموقرم هلا راشم هلیبسح و دنتسم هل

 تابسا .ضعب تولوا هددع هوحو هرزوا شدنلوا لیصفت دالا دع هن راد ا کل اک

 ۰ ردم ولعم ا صاوخ تولوا ر وتسە ندعاوع نانس رهاظ هسا راو جد دف 1

 هک لاوحا تانلغوا ىلع كوچوک ۶

 هاردس هل دس یانا اه 1" حاج تونل و هرز وا نایصع 0 ىپ دیصق ساب ورندلاس 9 دیش 18

Eو ی کف اه ی  
E 7+1  : 



CNی  
RE۶  

 2 ۳ چت

 بای رفظ 3 دنا ش 3 lS قوس هعقد 1 كس رزوا كن لیلخ لغوا ىلع لوح وک نالوا

 هلا E یار > هرز وا قلوا هدنلاح و ها تعافش طس و هل رل هسک صضصعب هدلاح یعیدم هنل وا

 E ناصع را هن ندنسودنک هدانناوب ۰ یدیشلروب ناسحا یسهبر قلناریم رم هنسهدهع

 هلی رط سای نیلس خاح هدوکرابم نسو ینبماکوب یتح بوللوا
 ۱۲۰ ار تل نره

 . مادعا كموقرم یشان ندقلوا یهاشداب بضع 0 هسا ,a ۰ لوا ناور هماش

  رصم اساس نالوا هرزوا كلک هدهار لالخ ارومآم هن ونابه دد قرهلوا رداص هننسهدارا هنسهلازا و

  یلغوا كناشا ىلع نیهاش قباس ردصو نییعت هنرژوا هلا نرومأم راس اشاب یدبع یکک یسیلاو

 هندا هلا تارزو هدعب و قلناریم رم الوا هنسهدهع نغلوا ی ا هللا یلاوح لوا كکب هللا ءاطع

 ۰ یدیشغلوا لاسراو جارخا ندنداعسرد ًازومأم هنرزوا موت رع قش دوا قرهنلوا هیجوت یبصنم
 رومآم هنرزوا بولوا یهاشداب وفع رهظم هلکخیا نایساو تلاخد اشا لیلخ هیلایموم ًابرف قعنا

 ن E اس راد لاح را ًابقاعتم ید امعلاراشم نرزو نالوا

eادرک کلرک رسه الز كناشاپ  

 E اشا نسح یزاغ لارج نالوا ارد نادوق لالقتسالاب ورټدراهنس دح و هدناخ تک زود

 تفوزآ نتبشلوا قر هیکلاب نواه یاعود هدشاس رفسو تمه هیطنت ًاددع یهرماع هناسرت

 هدرصمو هدماشلارب هقشب ندکدتا تردقم فرص هنلاکا كنوبامه یان ود هلبالاما ران ویلاق وب هدنفرظ

 رولیقاب هلب رظن ىساشاب نیدلا ريخ كنتقو هلیسلوا شلتا راتمدخ لوس كە هيلع تلود هدهریاس لاحت و

 داور هرز وا یتیدنل وا ناب و لیصفت هدالاب هدنعبدقج هزکد هرق هلا نوامه یاع ود هیس نک نکیا

 ارحا دس رس یهیلع تلود تب هدزکد هرق ردا روبحخ هاب هدنناهل لوبتسا ويس تساع ود

 كنزواو نا فلات قرهروت وا ه رلغص هدنهاکشدب یزوا رکا كناع ود ها هد هسلا تا

 4 € هلا اع ود كوب ردق هناتش مسوم اشا در ندنهدنل و فو وتم ها ود دنا هساا یس هطفاح ًارح

 هلا ان ود دکیا و ر هلیلاسرا رمان داب رف هتاعسرد ییردب بولوا زادنا رکنل هدنلحاوس یزوا
 ۱ دارد هدنولوا لف نکل ۰ ی الرا لاخ ندنا رسا و امدتسا یسلرو تیوعت هنسودنک

 هند وع دیدار ها لر ا 1 هقناشمم E ییزوآ هدنل ولح | منم ندنغیدم هنل وا دلدمآ

 هتل ود نکل ۰ یدنا راشعا یس هنل نع هلت اع س قامت تقو لوا اهد یناریکفالخ هلیسل وا روبع

 ۳ تویلوا ردت نسح كعا لع را هل سلوا هدزاضق كناع ود هكا یاذدر شا رلمدح هو

 قیطصم نانلو ماتم اق تفو لوا و داکلک مزال كلوشود دن دیق تاج قالت هلا تاعباص لآ هکلب

 لا كناع ود ردق ہرا لوا هدلاح یعیدنل وا لزعاشاب نسح بولوا تاذر شیدنارودو لقاع اشا

 کید رولپ هنل وا ملست اغ ود E E رول وا ردتعم مت



 TT e ٠ ۷۷ را

 قالت ۵ كب ودا تع نع ه هزک دهرق ا ودلیکم هد رام لوا دف .e و رارق هنل رع كن نسح

 ع 1 ۰ یدیشلروب اھا OIE هززوا كعا تافام

 نیا وا مولعم /لاح یک دساآ رےنمکح Es لوا تولوبعوق و ما ددح هرکو

 . صاخنال وا ییانعورب هدرورپ كن هناهاش تا ةدلاح ییددل وا ر ادنقالایوق ته نانلو اب رد نادوق

 تقو باحااشاب نسح یزاغ هل وا مرام ی ل وا ندنا ود یکج هدا داعما و تشنما د اتو ند اک دن

 هژیس هباب یلیکب رلکب یییامور هرس و مع ناد وبقنیسح N 2 ر هلال نع ندقلنادوبق هرز وا لاح و

 یالاو هنر مدقم ندزعا جار جا یا ود زونه هدنفرظ زور دنح و و ۱ هبحوت یتلنادوبق ا رد

 نالوا شاک ندنسهدهع لز ییسج علاقو هح و ی ک اشا  نسح ٠ ردذفلق .ناسحا جد ترازو

 یزوا ندنکجهدا توعد یتاضاعا قوج كب ید یسلعار بوکن هدنفو هل و كرب زو یزاغرب
 نآرب و شع وا دیح وت یکل شیت ۵ رف دنسهدهع هدنابعش رخا وا تونل ق 4 دزص الکسا ۱ كنس هعلق

 نامش نل وا شفلق تراشا و 23 هنو رط رهفح یعج هل و آ گرما بوم دنسفت یمک) تب رجب مدقا

 ه رفت كيشب لنعلح یو ۰ ردشلیا تع و هد وصعم توص و 9 ندنداعسرد هلا هرف و دونح

 1 ۰ رد ورم یلدلوا لاب

 وا عفر یرازو یش ندا رارث 9 هلکعا روصو a تان ات دوه .لەردوقشا امدقم

 TT یرازو هلکعا ساقلا و اح رناح یارک هدلالخ وب ی وفع كناشاب دمع لسردنا وا

 3 ۰ ردیف ا دهن روس هيس ور یچد وا

 تن آ هددسا شنا رادتا , هنتمدم هلثص ندنسهشاس تاکرح كناشاب نسح هدماقم وا یدنفا فصاو

 هرزوا یتیدنل وا ناب هدا داح ار 2 ردطواس ندراشتعاو ا ةحرد یالک نالوا هدنات و

 هکنوح ۰ را حالم هداعلاقوف ه دزلح ضصعب و ردا مذهل و ا صعب تن رات یاشا نسحیزاف

 ناسل نالباللوف هروک هرصع ییس هک ا كنه مصع علاقو یراقدزاب راس و هعقو نالوا رغالسا

 دن رپ هل د یرلهعلاطم یراکدتا ناب هدلحرب اب زنکا ندنراکدلکهدسا هن زا وء داکنآ دسلا هن ره

 هلع ا ار وتعش : یمیدل وا هت یرهباد Ls نوسروط هلوش لاح تعبقح ند A ود نیابم و ضفانم

 ق لوا رادتعا ETT :زاوم كعراقو شور تومن وا داععا رنج 2 ا كناعوق و

 ۱ ۰ رولک مزال
 ندد سصع تاباحا هژردسح هر در ح ورشم لا ونهر ۳92 هدلاح تعمەح كنا شا نسح

 ۰ رد وا دارا هباپسا. ضصع) هد رهاظ قحا تولوا

 4ل. ہسمل وا هد د راسخ كناغ ود لنا ریب دت ء وس كناشاب نسح هم حد یدنفا تيدا هيلع

 ردشا رب 2 ۵ رز وا قلوا لع تاس یندوع تویمهلوا قفوم نیا

 هد هسلآ ش قمح هزکدهرق رو « اغ ود ربکو ربعص دعطق یللازو اشا نسح یزاق ق جد هد را مام

 شامالاو من هف رط رب ارح وا 1 را و شمامن الل وق جالس هدنرغو لامها هدک ر 06 ۵ رزو اق ی ار تادنول

 ارکسع شمامر والا ہطا ہد و حالسو شمامروک كنج هل وعم وب بودا لاخدا هاش ۳ یرادنهدرد ۷

Pk 

 اب 2۰ ی را



 یزوا قردل وا تا رج تعا و نالوا نادوپق نکیآ راکشآ یرلتج هیمارب دشنا

 نکل ۰ ردررح ود ردشمل وا فلت یسهداب ز ندنفصت هدقدل وا لداقم ادعا یاع ود هدن رک وا نورلق و

 2 1 5 اس هلیص وصخ تولوا ماظنو هطبار ی ى بع فئاوط هفاک كن هیلع تل ود تف و لوا

 لداق ید یرلهب رو ےلعت در هرس تدم یک یرکسعهرق هدلاح یعیدل وا راکرد تردن هدهب رک

 قوت 71 هسلا هبلغ و رفظ یدبآ یرورمط صا ییمامهنل وا هل رادت یحوبلاق هنافک رادقم ندنغیدل وا

 ۰ ندرظف یرب زو یزافرب ی هک اشا نسح هلبعوقو راسخ هرم ضعب هداع ود دما بولوا یهلا

 هک دلاق ۰ رد اوم هداصتا *هدعاق و ردسعنال قع و وا ییس هلیلح هر هو و لكءروشود

 ناصع لاکا ی ردب هنری قحا تولک هعوقو راسخ یکی د هدنفر 1 ا رح وآرب هدرلهب راحت وب

 بقرب هدادما هدنلحاوس یزوا زا نوت هسا اشا نسح ۰ ردشعازف ییهبرح ملت ندنکیدلکهدا

 ته ندنو تونل وا لوس یسودنک ندنعددم هتل وا دادمآ هلمج ورب ندقرط و هتسودنک بول وا

 هد دسردیآ ماکت ا قوچكب ند دندش و شطب كناشاب ر نسح هحرکاو رولک مزالقلوا لوسمالک و

 یکودا هدنسهباس یکلارت ر كن | جد كسب هیروک شيا قجردقو هلبارکسع زسهطباض و ماظن هل و

 ۰ ردهابتشا یی

 زاعو یوا یا ود هرز وا ڭغا تمنع « هزکد هرق اشا نیسح دیدج ا هسلا لاح هره

 ندرب یسیکیا هل رردشتیص راوص یتویل كو هعطق یکیا هدنکوا كيب نکیا ردنا جارخا ه زا :

 بولي ردشت هرز وا قمالاق ندرفس قترەنلوا ت تمه هنراریمعت هدنفرظ زور دنچ لاحرد هلغمنالطقص
 یتیدنلوب هدنراظتا اوه قرهنلوا حارخا هنراکوا راب یزاصو هرد كوي نوامه یاع ود هلهح وو

 ۰ ردشطا تعرع هزکد هرق هلا اوه قفاوم ینوک یجچ وا نوا كشرش ناضمر هدلاح

 یتوبشاب نابوقو یاغلاق ندنفرط ناخ یارکتخ نانلوا بصذ یناخراتات هدیناخ دیج رود رخآ

 .هنداعسرد هدنبیقع نوامهسولج هرزوا تک هب هبانا ید ناطلس یارک د نالوا شه وا بصن

 .ناسحا راهیطعو راتعلخ تاذک هرلازربم یهدننایو اهنارک یایاطعو كروک هنسودنک هلیسلوا شلک
 ۳ 1 و, | تاقارحاو تافلا نالک مزال ندرابرهش فرط یرنل وا اطعاو
 ملت هنسودنک هراس یایشاو هرخاف علخو ناکوربت یلیخرب هرزوا كلربو هاب یارما هدننض

 كنا ۰ یدیشفلوا لاسرا هنناح هبانا هلا عضو ه رب ندنرانویلاق نوبامه یا ود هرکصندقدنل وا

 . ۰ ردشلوا تکرح یاشکنابداب هدوصتم بوص ریارب هلا نونام یاتود هرکوب ید ینویلاق
 و9 اخر رو ا ده لغو تعرع ندرلنادوبف هاسر لصالاقو ندنراحت درک

 اردنا هب راحت ردق هماشخا بواک تسار هنراناصروق هطلام نکيا رولک هتداعسرد بودلکو نواص

 یهاشداد سر هعماس یتیدلوا للو صالخ نعرا الات هرکصندکدتا فلت یتسهنادرب هلا بوط

 اسکا تملخ هللا بلج هب یماقمتاق روضح موقرم نادوبق لاحرد هلغلروی مالا ینیطلت یردلوا
MREكنب راناص روم هطلأم وربندراهنس چاقرب ۰ ردشلروب نامرف . 

 ِ . . شازع لود ردن ی نالوا ا یالوط ندنراراسح و رر نالک هروهظ احاح

 ك



 یر و E ی بر یر تام صد

 و ۲۲۹ روح

 عع وا رخ نهار ا عودا یناتسیرودط تساو یک یر اد

 ینیرابرشمو اوه یاضعتتم هلیفوخ یتدشو شطب كناشاب نسح یزاغ یلربازج هدیویتسیا قعوق هنلکش
 نادویقو رايا هبلاطم لام ندزب هيلع تلود قهستوط ناصروف زب یرلنادویق هناسرت نایمهدا ارجا

 "یداب هسلوا رداص قلراربرب ندنرب رکا بویقسلا ییغیدل | مان كنهتسک اشاب نسح یزاغ نانلو ارد <
 لق ماطر ی ترک ا هلو و قدراباب هوش زن هسخو رايا نیمز ریز هرکص و نیس هدرا

 کر مکر ه هرکوب بول وا شل وا عفدنم یسیرب كبيس هليلاصفنا كناشاب نسح یدناراردا لای لاقو ۔

 جد فیطلت و مارک | هب ودنک هروک هنتهدخ هد ندنفحهل وا كن-سودنک یلام هسّئا رات وط یسک

 ۰ ردشمالاق یر هنامرب كج 4د حد قترا راول هناسرت هلغ وا رشن هیلع یماوا هفرطره ود ردقج هنل وا
 وب ماده اس ررر هرم ناو یما نوت نوا ترم مرد یا دا وب

 او قح هیچ هزکد هرف ید ندفرطربو ندنهدلوا لمع ینارغن یک بونلوا نیبعت غ وبشاب اشاب
 کر تارقت هم متشود تفوتلحر ندنکمدک مرال یرادب درگ رب ابع ولط نوک اوت

esار پا رفت رو نیا ید هو هوا وا یاد  
 : ۰ ردهابتشا ی یکجدسهلروک

 دهن ده دا تع نع هد وصع» توص تو وا رب یساعود 9 هرف هکر د یدنفا بیدا

 هلرادت رکسع كجەدنا افو هنن راهنکت زکد هرق رغص و یک هعطق یللا زو تونلوا فرص راهنزخ
 0 همانح هسا لاح هن ره نکیا تردق هلص وح زا ح زاح تفشمو نح نالیکح لد دیک وا

 یشابنابکس هرورضلاب بوی هنلوا كرادت رکسع هلهجور هراهنیفس كجهدیک هدینس رګ نکل بولوا -
 دنکرادتو عج رکسع یلاع ما اب نروماعو ناطباض راسو یسادهت هناسو و یفات یا و و

 دنمدرد و هلتسشمامروک كنج و شمامناللوق حالس هدنرع نمارب هجوک و هشیا یالارب هرب ترشابم
 . لاسیعو لها هدقلارآو عرح هللا هناهمو یسهیهن و لیمح هرابک هاوخانو هاوخ بوتوط یتیراهلوقم
 . بويعا لوبق یرلطباض یک هلرلئوط یراقج وچ غلاب ان و غلاب اضعبو ىراجا تو لیلع یحاص

 . شاطابق هدایز ندهامرپ يا 5 قآ ندببسو یدا ررر و لو بود 1 هب هفولع نالیروو

 .. راتنعلم هن بولو نادیم یرلیک ناصروق یتنرد متاطرب هددیفس رحم هلبراغا تقو راما هدنهاگشب

 ما ارا ناکا تل ندا کو رو هدف تا
 نکل ۰ ردشلوا یک تداع كا كرادت تارفن هعوط خد هدفالسا هچرک او ۰ یدلوا "

 زی هلوبناتساو نمار ضعب و بوسلوا كرادت یسهلوم یروک قحا بویلوا هلیجو وب
 لشاب يا تولد ردن وک كردند E هدیهاشداب رفس 3 یک كنس مزابهش هکدربک ا صام#ا

 1 رف دبع ردلاغتسا هنبع تویدهنلوا كرادت هل و رکسع قلاع ودر هسح و ید رول وا و اا

 3 ی نمالکا لاح اردو زاب برحو كنحو یو شو یونکت هراب ىلا زو هلو هکمردنا نظ

 مه هسنلوا ماقا هدهلباقم ها یلش كنعند هلتادنولو تاودا و مناط له هسیا ندقح ردلوط هلا

 هابتشا هدنرتجهل وا شاداب هنسیک نعد هعطق شب یرب یلاعت هنومب مهو بوئانوط هلیفسف كنهبتمو

 راوس هرلبسا اناوتو رار یرارورپ هباسو نابوچ یالارب هلا تالآو حالس ریظن ییهسخو ردن



 ۱ f ۲۳۰ بس
 ف هقشب ندشداوآ ,E و اش لوا هکردن قرف كنو ندکمردنوک هکنج هد ودا

 در و . یدلو ماتخ هدارو هر تل وا بودا رول وا ا تلاس هکلن دلکه اب

 3 هلوتو نالواراکرد هدنلود یبس لصا لرش ره نالکهعوقو هدنابمالسا فرط ارګ و ار هتشيا
 ۰ مردا نظ دلو ی کج کا تنور کو کوش هلغل وا ترابع ندقزسماطن

 ۳در یردنرا نکا اب رک یا و تارفت ل اغ ود زکد هرق هلبا الب كي دستا لاحهره
 هدنسهدعتلایذ ی E )۳۰ ۳) وسا a هل راوص یدو ج ورخ هزکد هرو اشا نیسح د دج

 هدقدنلوا حارخا رلمدآ دم وڈ رھ هطا ع لاوحا قشحت بودا دورو هنساکتس یسهطآ نزهرد

 هراک بوط هعطق یتلا نالوا دوجوم هددطآ هل راجا رارف رقازق رفن دنچ نانلو هدنلکبش لوغهرق

 با بوط جاقرب كرهنلک هنهاکشس یامل هتیلوا هلا رورم ندنکوا نوریلیق هدخب و لقن "
 دعطقنوا شب اشا نادوبق هدقدل وا رادید یسهعلق یزوا بونلوا تدوع نداروا هرکص ندقدنل وا

 رول هيس ور بودا لاخدا هت راوص یزوا غلاب ی ڈا هکاق هلا عضو هو صو یک كو

 هندتقرف هعطقر هلیسادوس طیضو ذخا یشاب هحاق هدلاح یراقدل وا رب ندراش ی هدوصو ید

 رلدلک ةعفد نددبعالسا نافس یدو و هد کوا موجه هک ززوا قفرلاب یرایک كوچ وک ضعب

 تدوع هتداعسرد هدنلولح یعمومو هنناعل كب هجاوخ هدعب بونلیق فلتو قرغ نیتقرف قردلب ری دغاب

 . ندنوپامش یودرا نکل ۰ ردشماعا هعق ور قج هلزای هقشب ندنوب هدزکد هرق نزابو ردم وا
 . ريدا هدکعا عامو ساب اب هدلالخ و هینس تنطلس ناکرا هلرربخ هرق نالوا ِِ ا دراوت

 هک یاب كسهمقوصالف هلایجو و تن و اهیودراو یدادتما وما ود كيرح #

 ا ا ا راکه قیاس لاونجر
 ۲ تام وح رم ناقاح لاح روتف و فعص نال وا دوشم هد هنامز هلربسح تنطلس ددح نکشل ها لصاح

 هب ین رتبحاص تخت هاشدان تخااوج و ناوجرب یک .حلس ناطاس راندا لج هنغل رابتخاو هلتواخر

 هج ورت یساود تكیرح ود زردا هلو هل وش یهچگ و زر ریدلب ینییدح هوقسم قترا یدتا سولج

 3 ا هننروص یرارقسا كب رح یا ھذا كقلخ كرەنلەزات یراکفا برح هت هلب رلع | ترشاتبع

 1 ۰ یدک ا یک شا تو یر مد کعلس ناطام روان او ۶

 2 و ا منوم لولح بویمهلوا لباق لی وح و ربیغت ةعفد یتسب راکلدج راکقا و كقلخ

 ۲ ۶ روت ررازرک هماکنه هدمشوک رهو رثامز قجهلوا كز هلال ءلبا نازراسبم نوخ ا
  هنشراپچ ییادرف و كنب راس ولج هتک یرلتضح ناخ مجلس ناطاس ندنکیدشیرا تواک جد راماکنه

  یفیدلوا هرزوا قوا ا .نوامه دیدج رد هنسودنک یتساقبا هدنرادص كناشاب فسو ینوک

  یرهناراب رهش هدرکمزج یتروص قماغل وا ماین لاخدا ارغ فیس ماقتا ذخا ندادعا و رعشم

 ا طح هعطق ر E هاشاب ماقما مآ ىر تم وادم ر ٩دب ربادن یک ےہھ هنعردل وا

 1 : ا تئارف ۳ زر وا ضع هل رامر وي رادصا



BI Pe o EY a VEE, 

 .ساولج هل روس لاسرا نام طخ دعطقر د E هاشاب فو مرکآ در هدلامو

 یناغا یرهکی قردهنب ا .هناخزهم تععرد هدشلوص و هعش* ور حایصل | ىلع نوک ےب كنویامه

 و رطو اا رمح هلرب اا هب صا روضح ودرا ناکرا ر اسو اشا نسح قیاس مات اق نالوا

 قوشو هزات شینچر هدنناب ام یاها رد وا ا دشالعا كنوام سولج هلتخادنا

 .  لاحر نایک یب رش طخ ترادص ررقت هبا نوامه دیدج زپم هکنوج هدلاح یغیدل وا ادي ددج 0
یسادضتک رابجوش .هرک وب ندنشدل وا مدق 9 ا طر نددبلس اطا

 1 ك نذلا 

 7 1 لاسرا بد مش طخ هعطق رب و _ِت رهو و اک ۵ رمد ارم و مچ ره دم ك رادرس

 لیحت ےس اما و را دور كد نالا و را تونل وا

 ندنک ودنا شلر و یرابجاوم طسقر هدن وامه ا < و و شالا لابقتسا هلا ,ےظعتو

 . ندنفرط لاو شاردا نوام طخو کر رود داتعمر هلا یرادقوچ نوامش نوردنا

 ۳ کو ا هل دب یسشاب یهوهف مدق دا جد

 ۱ ا ساب سا دن و
 غا ےس e ندلدت و نال وا ظ وم هلیسح تنطلس ددحم مرا رادرس هلتهج و

 ۲ لسم وا شاروج لاسرا فد 3 2م

 نره ندنعددل وا شک جد یابا یەم کیچ ها رعص كن وام یودراو یس وا دم هنن وټس كف ا مش

 اشاب نسح یباس ماف نانلوب یساغا یر قوا یستریا اا نالوا یسهش كفش نابعش
 نصا باب هدقشور یاکرا ودرا را كب E رک دلا ف : اس و اشا یدبع ا ر زو لەرقناو

 تصخر هنبرابز فی رش یاول ندنفرط اشا فسوب مرک | رادرس بونلوا توعد هلع نانلوا داتا

 هدمازجا ماقد ۱م ایت مرک | رادرس نوا فیظت هاب ادنبلد ی نابت لح ڭنەدىا تراز ره هلعلروب ۰

 یاول ۵ E ترا ز ا مهر كزەر و e لوا فیظنتلا دعب هراز رهو قرهلوا معاق

 قه” ور نوا یودرا هلا الاو ٍِِ هدر ورخ زور ردنچ و تم | دن دن وتس یوم فد رش

 ۳ ردخفلف حار <| ها رخ و کر را هدف رط تا كس هبصق

 23 رط ورب كردا تفناسم شب رار یرارواط هس ور هدوریاس لاح و هدننا نادغب سا هداتناو

 ا هرانآ یا ی ا ا

 ۳۰ و ۰ یدیشغلوب تک رح

 ندنقر طظ نومه دنن جار جا نم عار وط نادغب ها مارا یراول هس ور ا

 لاسرا و < تارا a رادقهر دنس دیصق صال نالوا ی دن ان كنس هیصق شاب و یسهلکسا كن ادب ید 1

 لاصدا و تبلت را یرکسع ار هلن و و نوا ی دن هوا كنسلا وح لوا ا بولوا هدم اوا

 ما یکسنماق ندل وا | ادب توق فک هنس هظفاح كن هم ود رم 7 وصف زومه ۵ رک و ندنیدل وا شمال وا 2

 : كم ترد نالو 1 د وح ود هدک دا موه 2 هذ رزوا دم ود رع بصق لا هریف ورک سع لارج هس ور

 یلک ك رهاک هعوفو هب راح رب دی دش ك ردو E لا شد بودا هیات هيمالسا زا اسع ردق :

 لوق ندر Kus یاس ۇر ا لا هقشد ندنتلق كنهیمالسا رک اسع هددسلا شلوا فلت ولهیسور



 نت هو ید قا

 اتو ۱
 ۱ ترا لحر كحهدا نصح نوا هیعالسا رک اسع و ندنغیدآ وا دیهش اغا نیما دم یبادعک

 قوس هن رزوا صالق ی ردیپ ندفرطورب قحنا بول واریسا د یزارب هرکصندقدل وا دیش ا
 ا ا یمالق راه اردا تاک جد زول دس ور هلسلاوا هدقفل وا رکااسع

 تربس ینعل هدنسیحاوت نمور هدنفرط نادغب یرکاسع ایرتسوا هکرددیقم هلهجووب هدنرللا وژ هچګ

 یدیا هلیقرط یولساو یرهراخم هللا یسودرا هیسور بوب هلسشق هدنراهیحان جرسیو هوادلومو
 غرووفسنر, ینادناموق یسودرا ایرتسوا یني راقدل وا هدکعا ممحت هدناشفوف لرولناق هدنجما ترام

 هقالفا یتیرلزکسع یرلنادناموق هیسور كرکو ایتسوا رک هسیا هدنراېب لوا كندنسو یدلآ ربخ

 رول هیسور هلیصوصخ بواک تاعلعت ندنفرط یرلتلود حد هنسیکیا نوا یراعا قوس یرغوط
 ۳۳۲۱ ار ل يدار ا ل وص لده هت وطات كن زارکسع هبا ل وصرخ هدايز

  ردقنره ید یسدعلق ردن بولوا هدنلا ولناقع یرازاقو و یړېن هنوط ارز یدبا لکد یالوق هذکپ
 هجهرخذ هل ا نان یر اع دیش ور ند وا شش دام رک هنلا هس ور زونه هددسا روصح

 هسیا یسودرا نالوا تبراتتبع ن كم ترد نوا كغرو وق سنرپ رلیدیا ,دکیکچ هعاضم
 توط هلیسلوا شعامتلاق راق زونه ندنرغاط لدرا بویلوا یفاک ه هظفاسح ین رارب قیجا كقالفا

 شمام هلک بوقبح زونه جد واعم رک اسع كحهلک ندفرطل وا هلروسهدا رورم یر ع تام و

 .  هرزوا كعا تکرح هدکل رب فوعامور ینادناموق هیسور نالوا ےقم هدشاب هیلع وا

 ۰ لو ارظن هنلاح فعض كنسودنک غرووف و هعرو وق هدنرخا وا | كنك رف طابش

 روبع یرځ سورتوط یسیراوس ولناغع ردق كي ترد هدنچوا نوا كنیکنرف ناسب ىدا

 . هرکصندقدریچات نداروا یرلنآ هلبا موج هن رزوا یرارکسع دوانرا نانلو هدنتدخ ایزتسواو
 - هدنزوقط نوا كموق رم رهش هدعب ریدتا تدوع هوریک هلا رورم ندموقم رېن هن ځد یراودنک

 . دن هرد ر یرلکدلک نکل یدک رخ ود نوی هلیسهداح توحآ یسیراوس ولناقع ردق كب شپ

 لوصاو مریولا + هیموصش تاکرح بولوا قاقاطب شلوا ادیب ندنرمن تزیس یارطا كنهداحو
 ۳۳ وا نشر هد وب الزر هتندا یسودرا اسوا یدا قفاوم هل دیک

 “ك بواک یراوس ردق كي شب هلیتیعم غوبشاب مان یراتوص یاح یدبا لهس هصسودنک
 . یدلوا روبخ دغعالقاص هنسهفرا كنهداب بودا تدوع یسیراوس ابسوا هلکعا موعهرب یلتدش
 9 ا ورک تولو هداعا هلی بوط هده تا راتدتسا كا تیت ییراوس ید رانآ

 ۲۳۳۳۰۰ را مو روا هد نوا جوا نالوا کات تروا
 . ید فوجامور هداناو ریدشواص نوت نوت بودا روم یرنو تدوع قترا هلبرلغوا

 كموقرم رهش یکسنماق هلکمرو هلارنج مان یکسنماق هدنسهاب قیرف ندنرللارنج هیسور یتسهدناموق

 .  هنرزوا صالق بوزو ینیرکسع ولناقم ماطر نانلو هدنسادناموق اغا بوتعی هدنسیدب رکن

 ۴ رک یتقاطرب كنرکاسع نوجا تن واعم هتکرحوب هدقدل [ رخ غرووق سنرپ ینکو دبا هدقراو

 ات یو كنولهیسور ن نکل یدتا قوس یرغوط هنیرلفرط ناشقوف یتقاطرب و



 ندغروبسزپ راد هنغیدل وا ترابع ندلاغشا یولناقع هلیسهارا هب رکسع تاکرح ضعب درح هکلب 2

 او ونک نوا یبساغآ تکرع ه وزا كخرووق دنرزوا تارک نالوا دراو هو

۰ 

۱ 

 ك ر هلک یرکسع نواعم یلبخ هدانناوب طقف یدلاق هدرلعقوم یراقدنلو یرکاسع ایس وا هلکلک مما

 ا تکرح هنرزوا صال بولو هدنتبعم یتشاق هوا اول یدلو توف یسودرا بزسوا

 یتیرکسع ولناقع كی یتااو بوراو هصالق هدنرب كنیکنرف سیام یلارنج هیسور مان ندلفرود نالوا
 شا ذخا بوط هعطق جوا نوا و رپسا ییاشاب ےھارا نالوا یراغوہشاب هللرارفن زویشب كم بوزو

 یسودنکو یکیدتا ریغت كباس رارق قحاوا لصاو هغرو وق هدنستلا كموق رم رهش یربخ یعیدل وا

 بودبا قوس هبرکسع هقرفرب یرغوط هناشقوف هلدنظ یکیداک م زال قلوا رادهصح ندرح ځد

 ۱ قوس هتوووا الف ین نایا یکم فرخ صفرا نا او
 ها رخو بودا رابخا هغرووق یغیدلوا رومآم ههداما هنفرط تالرب یتیرکاسع یغیدلوا

 : نادغب هدانلاوب و ربیدلاق هدرلعقوم یرقدلوا هن یرکاسع ایوتسوا هلکعا ریغت ییربادن كغرووت
 وا رو نر لارج هنر ښا تو وقت 2-2 ی ار

 ۰ یدلر و هنسهدناموف فوراوس لارج یرکاسع كندلفرودو

 E فرط رکاتسع یکیدد یرک اسع دو را رد رو هلهح و و هدنرالا روژ ابّتسوا هتشبا

 هبسور یقاطر هکر دن ر کسع دوان را ما نک هندن اح ن نعشد ندنکیدههلب ربو یرهف ولع نددیلع

 3 كعد برح هتشيا یدا رارات 1 نوشروق وشراق هب هيلع تلود هلا لوبق یتمدخ هڪ یقاطر و

 هلا یلشکترغ تلودو ند درح یرکسع هر هجرکاو رول وا تباث ید هلکن و یتیدل وا كمد

 هدماکنه لوا بولوا مزال یرلمال وا هدیشک تجز هحهررحذ هسا زال وا چ هدهسرردىا ادف ناح

 کوب ید یعل زسماظن هل رک اسع تو وا لاکرب یسهیلام دعاصم كن هملع تل ود قیاس لاونمر هسلا ۳

 بولوا راکهعدخ و سج تیاغ جد رول هیسور ۰ یدیشلک هلاح انف نوبامه یودرا هحل وا هوالع

 زونه هدلاح یعیدلوا ترابع ندزارحا یرلتصرف نک بولک هرزوا تعرس تیاف هسیا رفظ و هیلغ

 یرولابزتس وا یکیرلکدتا نیم یني راکج هل هروک شیارب هنیراشاب زکلای ندلوا ادیب هیفاک وق هدصالق
 ۰ رایدنازف یهعقوو نزسکعا رادهصح

 ویسا نکیا رولت وتود یسهراج ثاس رادنعت و درط ندنعا رب وط نادهب د كسلا لاعه ره

 جد ك یار وام ى2ەدەو و قالفا ا یعیدل وا ردک و هشادنا تچ وم ی ودر هام هو صالق 3 ۱

 ندنغج هيم هل وا ردتقم ههرادا قر هلوا بيرق هشورغ كوبر یرلشاعم هبرهشو ندننژنک لرکسع یهدنتیعم
 لبلق قارکسع هداس هدقالقا و 3 2 هناما ندنس و رح نوا یودرا او دا هلذص

 امدتسا و سا الإ یا مودو هندناح ا د سفنلاب تامرکا زادرس هلا هداب ردق كي شب ندنعیدل وا

 فوص نانلو هدنیعم هرکس دکدحا راما هندناح قح» ور یلاقتاو افت هدر وص ینیدل وا هلب وو

 ارو هسلاردا هبلع بود موعش هن رزوا ادعا رک اسع نال وا هدنق رط شاب هرک رب هلا یهاشداب و

 هنغیدل واشلیا انا و رامتشا یفیدل وا هدنشان كالا راذک هنناح قج ور لا کاک دیه ځد یمودنک الاو " ۲



 سگ ۲۳۵ زی

 . ن جدیسودنک بولوا دونشخات هن رکسع فئاوط نداشاب نسح لهن ز یرکسعرس یناح لیعاعما و

 1 2 قحابوریشاش عج« هرب دلاص دق رط 4 0 رک زا اد مچ ات هنکیدلبا اسا ۱ هداناو ودې د یللحر كشیا وب

 یقردثل وا نوبعت EE لیارا دججدقا نر ندنکیدلک م زاللرع كناشاب نسح لاح ره هدن روص و

 راعشا ورا هنس ودنک ی لتا 0 هدلیعاعس| كناشاب یدبعچاحدس رز و یهرقنا نال وامزاع هبناحل وا

 نادن رلمش یتکرح هندناح هس دوخاب و ییماقا هدنسا رگ قور كتنوامه یودرا هرکصذدقدنا وا

 و وا دعع راسل د لعد هدنو ام یودرا دن , رز وا كنو هلرب تردا هنسو رک اذم کچ 2 كن ر ر

 بصن ظفاح درب هن رافرط یکوکرب و قور ندن WL م زلا اهد تب وقت كنناح لیعاعسا ات

 4 ج کرا ی نه هنلناح هزي ساس كنوبامش یودرا توت وا هاما هلا e هق ۳ قالفا و دماقا و

 فوقوع هج ولشاب كناکرح ةو ی ز AEN ا و یقلناشي رب كنو امش یودرا هد هبسلآ شلوا

 ضع هلع دقت ا "و وامه باکر يرد هلکعا ناهذا ش رد یس ەقاضم ا یہاع

 ی ۱ هک هی رکسع لاوحا ضمب 1

 1 عو ر یک یسهفیظ و وک امد ی E ر De تاصریصحت كنهبلعتلود هرزوا یتیدل وا ناب هد دم دعم

 ۰ یدیارونل وا لاح و

 ۳ تالولح نشودو لک ربغ تل ود ٤ دن نزح دنصص هف ولع هیافک رادقع نشت تور دنیکحدا را ۱

 EE ع و قوح ك اک و رم ىسەداما دنع دق عصو ج ردتلاب لر رب و هنلها جد

 . ناطلس موح ص یرد ك و ےس ناطلم ىح تول وا لکشم صا یسا ارحا ندنغح هنق وط

 ۰ رایدآ دونشخان E ا EES هلوق و كن رات ر صح ا ى

 بول وا ری یرات ضصح ناخ لس اطلس هکدلک رل همان داب رب 2 هل جوو ندن وام یودرا هلع ءا

1 

 3 تاب دعت اک رکا ۰ ردیم ولعم زکه لج ییهافس د لا رو قرصم و دا ر | كتل ود ( 2 هب اشا ماعم اق ییح

 ود یدلیا هل و جد یردب مدسلیا ارت لر نا عیضار ن رک دسید لوا عناق هکک ۱ یروق

 نیما نا سه رب وا هدباق هرکص روهدیک ندلا د دنعشع هللا كيلبا ناب کی زس زار رو هناسل ۰

 ۹ یدیشمروب رادصا نواممطخ هعطق رب ود (زکسدنم هصح ندتل ود هد زس مدلیاناس

 رفت ر وا اددع هب هط روا ره هرز وا قعل وا 4 وسل ندنال ولحم نسود یرهبم و هداتناو هس و

 فد نالک ندودرا هدکدلیا هدارا یرلترضح ناخ ملس ناطلس نسم وا بیترو ج یی وط

 یسهغاصا بوط یرفن ناسنطو واحرم یرفن جوا زوتوا ندیح وط رفن زوتطیللا تایأرظن هنلاجا

 ادعام بولوا طوب رم هرایجابعولط یرفن یتلا شک و هرایکعرس یرفن ناسقط و ن هنتمدخ

 هدناواو هاب رالوا رومآم دنسهظفاحم قللوق و همیچ ندکلطباض و راتخاو لیلع یرفن شع زوید

 را ات هو و و وه و دور یسیماسا كنارفن نالی روی هدارایبترت ندنفیدلوا یربل ولح

 ۱ 1 ل هلع وا ضص ع ندنفر طاش ماتم اق یتح هلو جات هب هنس زوت وایمرهب هسا وا قحهنل وا _ِ

 هری نوا شارت شفثواس یئ وحهدبشر ۵ ردتیفک هنوپ هلل اهلا ( قرەلوا لعفنم هداب زك ملس

5 ۳ 
 1 SR ین یه وه زیست 6 2 ۱



Yo e RTیی  

 7 0 رفس لو اید داند ا ریدت ا لقت ود راو را یک 2 وط ی ندرلر رب نالک

 کو رولشد قو 3 1 هدلالآتس هاند نوسل وا رب رک و ر و اوج قو زم رکسع ول هفیظ و

 ۰ اما نمسنلا ندنلا تسکره هک راد رد زاغل وا ضرعت هراقاح وا ردلکدیتفو جت هساید هراجرب

 ینایلوا نیعم بول وا یضارهقح نوسل وا یضار هساکد قح زوسو رکآ نوسلرب و هنلها هگدل وا لول
 ۰ ردشمروب رادصا نواه طح عطر رد ) رو درج ا تکلع هلو وک هتشلا لول | رمق هللا 2

 نالوبعوقو , یک یییدل وا ن رک یعاحرا هنعدق یارح عقد تك و تاصرصح لصاما

 توی هلب دیک هل هنل و یسهداعا دنع دق ماظن ج ردتلاب ندشنغیدل وا لک أم اکوب کوش ید تالولع

 نواه یودرا یدا زامهل وا یسهدناف هرفسو هل وا حاتح هنامز جد هسنل وا ترشد A هل روپ و ۲

 زکلاب مدقم نشت اره هق رط رب قرولوا ههاصم راجود هه اش مزاولو راد و 3 ۲ و كسلا

 ٹا و 5 قحونل وا لسعت هرارب نالک مزال هلرعجت و تلح نوح“ هظفاحم دروغ و د ودح

 ۳ یدیا د وعقد ییمهیلام تردق هک واست ڭا

 هک هکلم لاوحا 3

 خرسمابا رو ایاعرو لامالام هلبا تینماو راعراثآ تلود كلام یلاکا هلقلیالوق كنه رفس تاکرادت . ۱

 ل رفظ و ترصن هلن و دز ]جک ا اک تادراوو 4 رفس فیلاکت هدب ول وا لاب 3

 یقبعر یارتف نالوا و تنامر هنن رهمدقم هللا قلخ ىلع تقفغشو هللا مال ےظعت یلاصحسا

 2 ا اا یر لاا را نو
 ا اوا ناطواو راد راتو ناشی یفک ۱. اار نالوا دا تلود ل یدیکیتلا رواخ

 تروص و زجاع ندهرفس بابسا كرادت هيلع تلود قرهلوا باغو مو ٌهنايشاو بارخ تلا

 ٠ ردشملاق م ورح ندرفظ

 ۱ ۰ را اا قب .ندراسف رض شا تارا u س ی را ار

 لات نده رفس تاکرادت هلق وس رکسع هدودح هیلع ا یالوط ندنناعزانم 3 ندا روهظ

 هدرلهجردو ثالکلام هدهسیا شو هدنسهناثم رس و قاب رفس كد ەن رومظ 1 وبا ا رظن هنغدل وا

 هنر ات نوو توام تار CURE تولوا نده رکتسع A ا

 ماظمو ندنراکدلیا لیصع ًارهقو ًاربجو عیزوت هارتف نوجرا کک تاق جاقرب كنه رفس فیلاکت
 ئ دا ی ناب ا :

u ۱هراراس و هرامطعا رذصء هقشب ندهد اح یر هدقدنل وا هيج وت تلاار هنر. ندارزو :  

 یدارونل آیشرادقمرپ "جد نوا هنا رض ندراتلابا ےسج تولوا داتعم یرلعا ےدقت یش زار جد -

 هرکید ندنر هعفد جوا ًاضعب و یکیا هدهنتسرب تلابارب قرهسلوا لرع قیص قیص رابلاو هکوبلاح

 قرهشل وا لقن هیلیا مور ندیلوطاناو ۵یلوطانا ندیلیا مور ارزوو هلکعا لوق هیجوتو لیوح
 ندنغیدل وا نوک رکید لاح كنزنک او نود قرغتسم هلغلوا نوزفا نددح ید یرفیصم لو"



 ۵ و مراتب ییرفصم نامه تویلک هلن هنرارطاح یصوصخ تیعر هفرتو تکلع راعا

 ا یک اتو و لالما هرکصندنراقدل آ ین نیک هدنربلا كنارقف هلیسهیعاد كلا یظنت یتیرالاح
 ۰ ید راراوص یارتف ندفرطرب جد را رلنآ بودا جور نیر ك رانابعا هللا ع یرعلنایعا و

 لزوک یرایدعت تیفیک كرانابعا ندنربرقت هعطقرب یعیدلوا شعا دقت كکب نام دیس تقولوا

 یراتح كنلیا مور ورڼدهتوا : هکهلوش ۰ رونلوا دارا هلهجو هصالخ یتآ هجورب هلغلوا نابتسم
 . هددیلع ماوا ود تیالو نایعا بودا هرادا یتکلعروما هلراضر نسح كنسيلاها یراهداز یثکو

  بویلوا هلا لاو :یدلرویو یاس بوتکمو نامرف قلناسیعاو و یدبا رونلوا باطخ هنراودنک
 ماطر یرلیلاو تلایا وربپدهنم یمرکی نکیشلک هلوا هللا یلوبق كنيلاهاو یدادعتسا و تعیبط یدنک

 قرهلآ هيا ندنسهعشبرب هرکص تدمرپ بور و یسیدلروب قلنایعا هنراد هلا ذخا ها ندرلاظ

  تالماعمو كردا افعض و ارقف عرحت نوجا قمراقیچ هم ةدايز عم ییرلکدر و ید ران او اطعا یدلروی

 روما هتبلا قحا «ردشل وا ببس هنسلوا ناشیر و بارخ كکلاع قوچ كبو فرط یکیا كناضفره
 . فقاو هکلام لاوحا مدقا ندنو نکیا فقوتم هنسلوا نایعا رر هداضقره یسهرادا كتکلع

  بوتلوا رادصا ماوا وید نوسنلوا بصذ یسادنتک رهش ررب هداضفرهو عفر تینایعر ندنغیدغلوا
  راثلوا یسادضتکرهش هداضتره «ردیمولعم كرلنلب یغیّدلوا شوشمو لتخم یلاوحا كراضق هلهجووب
 3 22 . مالک دوقت تویمهدنآ لاع 3 نفت ندنعیدل وا یسهلوقم راعم زک او یار ندساب داعآ

 ۶ لاوسو 3 | رحا دن رادک رهس یاداسف یرلکدید قرلوا هدن راع دق نادناخ ڭنەدلىرھ

 رهش هدنعوف و تیاکش هلتهج یراکدر و باوج ود رولب دک رهش ردقو زلحدم م دسنل وا

 اتش وصح و هب یلک داسف یسامهلشد ی درب هرانل وا هلعتس تلع هغلانف لصا تونل وا تیدأتیرادضتک

 ۱ ۶ لاو تالاب و اه توت و نامرف دعب اعف هل وا یداب سا دما لاس را e تاهم

 .. رانلوا یراتح كنسلاها اصضف ره ME ورن ده وا توش وا بصذ نابعا هلا ىسادلر ود

 e یدیق كرا نالبر و نوڪا ینلادننک رهشو و قلوا نابعا هلا یرادادعتسا و تعببط یدنک و

 ۰ ردملیا و رک ود ر روتر روک مزا هروک همهناربقف 2 3

 ۱ و ید كمالعایالع نالواموفنرد اف نددح هلهح وو یرللظ لرانابعا هتش

 نکیا یرلتمذ ةضيرف تمکج هل و و ځد حر وام وا و كعا یوعد لصف هرزوا قح

 .  ندهاس تاهجو ندنرافدلوا لهاان ییکو مدتسمهدنداعسرد ییک كنناصصا هيلع بصانم وریدتقور
 2 رییغت ید سان "هلهج ماطر بولوا تداع كعا هانا هلبا هیهام ارد هنرابصتم تاذلاب ییالوط

 ما هراس اب ےسج هلا بیرقتو و لخاد هاضق قیرط هللا سابلو هوسک

  هلساب یسهقآ رفد كن هنابلاس نانل وا عیزوت هیارتف هعفد جاقرب هدهنس هع شب ندنرتکدلیا ٹیولت ییارغ

 تا یا هلا و ولرد رر ییارتف تالوصح یو صالعساو ذخا یعوحر

 ليمان تج حرخ كردا هلخادم د هنصوصخ یبصنو باتا كن راک رهش بویغا تعاق
 ۱ رب ۰ یدیارارول آ هدایز عم ندیلاها ییراکذرو خدرنآ بولآ ها ییخرب

۷۲ ۲ 
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E LELEرو و 1 ی  

  WV Fe ۱و ۱

 تاتواو ینا عصا تاعطاقمو راع و تمامز هکیدبا یسهدام مالا ید ی ند هدفا و ملاظم 0

 دوخایو ندنراقدلوا نودم هلا هراس تاهجو هلیبسح یتژک كتافارساو یسالغ لراعسا یرایلوتم

 اا درام ملک د یر یرشامو تلور افر تاید و یا
 ابافر تیا لیصحت یلد وش نس هلردا مازلا هنیمتلم هلص ضاق د ران آ بودا مازلا هللا راد
 اکس هنس كحهلکو مرردتا بیدأت ردراو متلعت هفرط نالف منب هسیاردبا رومظ ی هباکش ندنفرط

 بویل وایرار كجچمدبا دانتسا هقشب را ید كنهورک نیمّلمو راد مربریوبلآ مالا ولتیلک
 ۱ كما رلا لد ةدايزعم توقنح هرهمشط ندنراقدل وا رادغ و سلفم الو زا لرت جد هل راکتمدخ

 بولو قرت یتالدب كنام الا فاك هلتروصوب و یدبا ررروتک هنتسوا لآ كنارتف نوجا یلیصعت

 0 یر یزهلوا عض رزآ رزآ هنسرپم تاعطاقم نانلوا مالا هشورغ كی شب مدقا هنس یمرکی
 ۰ یدیشمالشاب دل وا مازلا هکب

 هګ راو هنراتجوح یهدکشب كناباعر قرهلوا فیرش عرش فالخ رارادهب زج جد ندفرطرپ

 ۰ یدا راردا راردغ قوچك هارتف ځد رایج هعیابمو رارول | هبزج
 ب رشانم هدنعوقو ی رلامداو کتنا نالو نرو و تل« نا یا تا

 قمرباق دعبت درع ید یسهدام تلرشابم هدلاحینبدل وا ندهضیرف قلوا قح.قاتفحا كره ردنوک -

 زانن یشر شمالاق یعلجرخ هدنسهسک هدنعوقو امدتسا هنوکر قرهلوا یدعت و طظ قب رطرب نوجا

 نامرفررب هنرللا نوجا یرللآ هلآ هسیک جاقرب هلیمان هرشابم تمدخ كنم هلوقم عابنا زاماراب هشبا و

 تمدخ هجهدایز ندفرطهن هدنرقدراو هن رات رومأم لع ید رانا بولی ردنوک هراهرشط كرهل رب و

 _ ندن ا روطخ هلد هنرارطاح الصا روما ےظن لرهش ود هنسهبعاد چ ینکج هل هنل آ هب شام

 عرح یارتف ود یدلک یرشابم تلود جد نا تودوفوا ینامرف داالاب هللا هیلحم نرومآم

  هدامآ یرشابم هلا اطعاو بنتو مالعار هلمج و یرلکدتسا و هب وست یسهب رشابم تمدخ و

 هلېج وو ییارتف هلا نییعت ررشابمو بدترت رلاصرع هر قو یبصا ځد ًاضعب و ن دنرلکدلکهدیا

 هحولشاب و هحهقشب ځد یصوصخ ثلرشابم قحولوا دابع قوقح قاعحا هاو ندنراقدب وص"

 ۰ یدیشل وا تیفک رب دالب بی رک بجومو داف تلآ

 ار عسا اراد هلرت یغوچرب لردیمهدیا لمحت هبهیلاوش تایدعت هلوتوپ خد 9
 قیلاکت كرنلوا ناشیرب هلمجوو ندنراتکلع هلبرللوا روبح هغمارآ شاعم رادم هنرودنک تولک

 هقشب ندنکو دا بارخ ارقو تابصق هنوک ندنوک قرهنلوا لګ ها رزوا كن راس جد

 "هان رب هم هلک تلود یسرادا رها تلوناتسا قرارا ادب ماحد زا هدایز ید هدلوناتسا
 ۰ یدشلوا يطع

 هرو دالي راعا هژیعفر كلاظم یک یا سولحب دن هسا یراتطح ناخ ےلس نا" 1

 بوردنوک نویاسمه طخ هعطقرپ 4یلاع باب اباطخ هباشاب ماقماق ندنکیدلبا داش یتتحصم دا

 رهدموب وو ریو رلیضاف ردنشمالاق تقاط هدایاعر یدلوا بارخ و ندلاظم ت ی
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 ا ردشعا ت هز ندنغیدغ وا شرایس هنلها تنامابه رنو قو ۳ یراکدعا ربراد هبزحو رانایعاو

 هدازج زور هلابانج نراب یه رکسع فئاظوو هیلع تلود بصانم راس رکو هیلعبصانم رک .

 راسو زیعاد یدتفا ولتحاعم یصوصخ مکیدلیا هیت اکس یلمرو باوج هن ردنا لاوس ندم لج 2 1
 نیسهدا ضرع بولو نجالع یچفد بودا هرک اذم زرب ررب هلا زود لاحرو زعرایعاد رایدتفا .

 ا هم ا0 آر ردو ماظف رر زرب لارو نایناغع ناطالتس نالک لوا ندو

 تسایس اند ا روصق ہدضآرو ہدتسابس یارجا هللا یراب تیانعو نوع نب ردیلکد ناسنا یک مزب
 هریخذ مولعم رله زخ ردلصف لاحراو یرفس هنعئد یا كل ود موبلا و رولو ماظن هبا تلادعو

 كراشیا هلغل وا عقاو زونه وبا سولج ردهصن یتیفکو یماظن كنامو تورابو رکسع مولعم
 ییتقیقح هدعب تودا هرک اذم هک ضغوط بويعا تک رد همت یلاح كلود کد فقاو هن رخآ و لوا .

 ل بودا هظحالم هل وکر ردع ولطمزکمر دلی ردتناماک ماعو نیسهیعا روصق هدکمربدلب

 رووا صالخ نب بود ربیدمیدلی اک لرللوقو براب رد هدزک هقای لا یکیا هدیراب روضح ن راب

 ج  تبلا نب هللاو زکهسردبا تک ضرغل ا ا بولآ توشر هرکص ندنوکوب

 رخ هل وا بولي هل وب مردا تسایسو مرابق هسلوا ځد مدالوا نوجا یجاورامدادجا وابا مرایوط
e هزوس یرغوط ن مردا تیاعر نوزفا ندنراقح هراندا تقادص هقلودو ند نیسهدآ 

 ود .نيمآ هیلیا قفوم هربخ یهلج لاللا وذ هللا نیسهربدلب کن هل تتح هسا هل نالوا ولرخ هزل ود

e دقشب .ندنفیدنل وا دقع راسلخ قبص قیص هدندامسرد هدننعص هم داوم حالصا هلیسلوا شمروب 

 یدیشفل وا دقع تروشم سلح كور یآ هجور جد هدنوامه روضح ۰ 4

 ۳ تدوشم نیم هدنو اه روضح و

 4 ۲9 ناخ میلس ناطلس هرزوا قلوا هرک اذم تسرهق هو عطس تن هرضاح لاوحا

 2 ,Ek هحدقا داوم قحهنل وا هرک اذم هل رامروم هدارا یییدقع تروشم نا هدنروضح ودنک -

 ۱ | كەيركىع یاسر هروکذم سالح ندنغیدلوا رازوس راد رولص هدنجما هروکذم داوم بونلوا ریرص

 : قجونل وآ هرک اذم و یسیماسا رفد كتاوذ قحدنلو هدسلح قحا ۰ ٠ ىدا روصت 5 یسماغ وا لاحدا

 تک ندولقاح وا هدساح هدقدن] وا صرع هنراترضح ناخعلس ناطلس هوا نوکرب یسهلص و داوم

 شیو شمروک روما ندنرارابتخاقاچوا هدنرکدلیا تروشم راهاشداب هکردروطسم هسلا هد را راتقوب

 ۱ د ها هسلوازار جد ندر اید رونو رامدآ شغل وب هدرفس ىلا
 ۳ یتتبعص ملص هدسلحو هسلاق اکب مهوللوا تبحص هقشب ۰ ردلکد راح تب قلعتم رلص

 تروشم هرکصندکدرب و هطباررب لر هشلیوس هدزغیب زجوا تا یو نسون ادتایرارساو
 زخ 2 LE هباشاب و نیس هدأ لب وا هسیا ه بسانم زکسرولب رس نسوا تو و

Ee 

۳ 
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 E ی ۷ ۳

 ىج رک كنمظعم نابعش یسدنس ( ۰ ۳ ) ویشا كر هلیر و رارق هرزوا نوا ا 0

 . فا معصت یدعع تروشم سلح هدن و امش روصح هلهح ول وا 0 1

 هدیلاعباب E ا تروشم بارا او تل ود لاجرو کش ناکرا هفاک هدم وق رع مو

 نمحا دعع هد اطلس رے مان یسهط وا ناور لوثلا ندن وامه بانها یالآ هرز وا بیترت ادالا دعت

 . ردشعش و
 سار هدنسارو كن او اشا ماتم ق هدهاهاش نیک بناح ۳ ۳ هن واست د وعسم دوعف : هک هلب وش

 او لیکو رادزفد و كن دوم ا ا یاب نابکس هدنفرط تر 1و یدتفا تی و

 یدنفا قیفوت العلا سرو یدنفا مالسالا حس هدیهانیتف )اخ راستش تناحو نواه تاکر نرومأم

 یر ی ند وا ید را فدا تلود یاس اتو یاب قاحواو مارک رود ص راسو

 نیم هرزوا بیترتوب بوروط كی نجراا دبع قيما رهش یرداریو كب ندلا سعت یسادک رایج وق
 تراشاو صا یرلمروت وا ندنوامه فرط هدن راک دشا ماي یراو دقلح هدن وام "لب اقم و هد راس و

 یشابشواح وهدنس هق رآ كناشاب ماتم اق یدنفا شو هرز وا مدق عر طوف بودا دوعق یسهلج هلغل روس

 ناو هلا یراب رهش تراسا هدلاح یراقدنل وب هرز وا مایق هدن وامه اقم یدنفا بیدا یاس رشت هلا

 شفلآ هلق هجدقا راد هنناصوصخ یلالتخا لروغنو یلاوحا كنوبامه یودراو تیعر لاوحا مظتت و

 ناخ ےلس ناطلس هرکصندکدلبا تدوع هنماقم هن و تئارفو زاربا ندننب وق ینیدغاک هصالخ نالوا

 تئارق یدنفا قیطصم هداز یدیج ندمارک رودص هر رو لاح مالعتسا ندهلج زر و

 هریخذو ینتایفیکو لاح كنوامه یودراو یغیدلوا راسخو لع هدرا كتر یار هرز یادول
E ۱تدوع هدعب تودنا تیرخت دلراول همس ور یس هبصق صالق هدنف رظ زور دنح و یفیدل وا  

 هنحالع هروک هتف و كتسهلج و یدلک هعوقو یسهدام صالت طو هداننا و یدل وا هدن راتل ود نامز

 بود رونل وا رب دن هدیه اجرا تل ود مایا قردناق اروش سلاح دعع رارکت راک بول وا تبث

 ع هرشط ثالوفو مهاشداب ولتل ود كب ناہعن حالا یرظا عالق ناروط هد هلام ا مالک نخ

 ناک ناک یملاظم عاونا ود ردشملوا هدم سر دتا ةحردو ردوش لاح كنافعض و ارفف ها تقرعح

 رانک ندودرا و دارا مالک جاقرب راد ه هعیابم ماظم ید كب قح قیاس راد رفد "هدک دا دا دع)

 هبیدنفا مالالا حشاحاج هدانا یرلکدلیا داوم دادعت هلیا ناب یهعقاو ملاظم عاونا جد
 یرکسع ید زارب بولی رو ربا وح تسانم دقدلروب هناکولم تاطخ هج وب هب شات ماقمگاق و

 حاضیا یینوعضم ( مالکلا لولم كوللامالک ) هدقدلو تيان رثم قرهنلوا هرواشم یصوصخ
Eكردنا باط سم تاطح هح و رر )را هب هلج یراترمصح نانطاریلس ی هدنفابس  

 هاشاب ماتم قو ردع و السد ندنسس یرالاظم عفد كیاوت و تاضق ا 0 یدنفا مالسالا مش

 یا ا قا مرو 0 ا تاصوصخ و و عفد كنارزو اشا قا ًاباطخ

 را و 3 ست ها رخ
EO E RE 
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 ۰ رادتفد یبهبربم روماو ندنس ینیرلاصوصخ یراطب رو طبض و یرادت تارفنو یروما یزکسع
 ّك هتل ود و ند کر ه رک د نوحا مش رولب یمن ورد قح بانج هکیدلاق مرسلا ندنیس یدنفا

 3  ندقدروب مالک عخ ود مکا تیاج هسل وا مدال وا مرولو مدآ هترب و مرسک یتشاب هسیاردا تنایخ

 هبهدامره هرزوا یساضتقاو قرهنلوا تروشم نمحا دقع رارکت رارکت هدنغانوق مالسالاح م هزکص

 e نذا هتدوع ET هسلح هرزوا 2 ارجا ییاحا كره رب و ماظنو هطبار

ET۱  
 .هرزواقلوا یتارکاذم متن كنهددعتم سلاح نالوا دقعنم هدنغان و مر هن رزوا كنو

 ۰ ردشغ وا تبشت هتسارحا هیلدع لوصا ضعب

 4 هد دج تاماظن ضع #۶

 ۱9 عرش ا ياا یجالسصا كنهنامو حارع نالوا شعراو ی لا وتو
 اا یارجا هرزوا رارق نالب رب و هرکاذلاب هدتروشم سلاج هدام هدام هلتحم روما هلغلوا یعزتلم
 ۰ ردشغلوا رادتا

 زا ار رد هدهراشتسا سلحر نالوا دقعنم هدیمالسالا ج باپ یسهدام تاعطاقم الوا : هک هل وش

 : . یوا هلیسلوا ندداوم شک هدوحو هدهنس زوتوا رکی یعاعض كتاعطاقم هکنوج هدقدنلوا

 رو اب اف هد جج ےک كلاش طق تویتهلوآ لبق یعاحرا هنسالوا تلاح دوتلو " یسهنروا
 ۱ تان وتر لر هب ریدتبا هرادا دناما هلر لاسراو لیکوت رامذآ راک یهر و فصنم ییاعصا تاعطاقم
 < ب كن راهلوقم ناراد هزجو نایعاو ییسافل آ هبح رب ندارتف هلرخا مان و هلیمان هعرح ادعام ندهننتم

 هولاو تالاباو یرلمافل وا لرع قیص قیص كنفرصتمو تالو هدنسهرص یرایدعتو ملاظم عفد
 ا  یرقل سان ییدعش هلیسل وا شغل وا دیک اتو قوت ا كن رکسع

 ج ندنواه یودرا یتروصرب كنهمانماظن روک ذم یبم هنکیدلیا تّنشن ندنغیدغل وا تیاعر هماظنلوا
 تك

 ِ  یسهوالعو حک كرهدام نالک مزال هطاحو تقو بوتلوا شرع هنویابه باکر هللا بلج
 دعاقت یتیرودنک هلیارخآ هح و هوا و هلا دانتسا هلحم شعب رهسیک هجن ندرادتفا باعصاو

 هو دعب اعق ندنرکدلیا علب و لک | یهرابنات نالوا طورشم هداهج توردتا دق هن رفد

 ۰ ردشلرویارجا یراضتقا ندنکودیا شلر و رارق هنبراص وصخ یراعشاهرفس
 وا سالا نورمأتا ) كماکح نالوا شتا زواج یدح یرایدعتو لظ قباس لاونمربو

  هجکدل وا یرلیعرش رذع كت اضف دعب اف بونلوا رادتا هنیرامازلا هلا یسیعطق لیلد ( مکسفنا

 . چد یباعصا رتلهیرآو یراق تنایص ییارتفو تکرح هرزوا لدع هلرب تعزع هن رابصنم سفللاب
 راک زهریو عرشتم هلتناح ندنراتروص مالا اعوطتم هاو هرزوا یعیدل وا تداع و رندندهرب

 ۰ E هیروصتو اطعا دان ارج و یره رادو عروتمو
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 . تم زالم هلو ندنو و یسک ندن رلعح ا افتک | هلا كح یراق رط هسا رارولوا تكح هد

 نوا طحت هعطق ر ها هلا یعطق هد اب یسمالرب و هلاهح تولی رب و هتلبضف و لع بابر را جد

 یک اعلا ا نالوا یرکسعیضاق ییا مود هداتنا و ندیمامم اق فرط صد 0 نیعل وا رداص

 رب رگ ریدل روم س هیدنفا نیما د هدا ر یدنفا لو یرکسعیضاق یلوطانا و هب یدنفا و

 ۰ ردشع وا رب وصت هنراودنک ده ید ا هد ه لب دع سلاح و 2

 هدنتح ارفف هدنسهیلع نیماضم بوئلوا رتن یررما تلادع هنفرطره كنیلبا مورو یلوطانا

a كنلاها دکب وم 8 ماظن یتایعا كناضقره و قفل وا تو لدع حانج طع هل عقر OES 

 بويع راق تکلع “لاو هنصوصخ یسنو بونلوا بصن هیعرش تاب هسیا مک یراراتح و تنم

 و ساق ا ا و دیصت یاد نیتشو ی هارو اهر
 بمان دوخام یضاق هدقدنلوا بصث ربا تلاها اموع دوا مافلا قرطر و تو راق
 ٠ فراصم بویلآ هبحر هدعزو ندارتف نرگس جد موق و قمالا تح چرخ بورو تج

 رفد حک وب بول وا فرص قرهلوا قحال یرالع كنيلاها هسیا رولوا غلاب هب ه ره تکلم دهم
 تابدعت و لاظم هلهح وره ادعام ندنو و قبال ارفد حرخ جد بانو یضاقو قمافلق لاخدا هبح ر

 ۰ ردشلرویب هداراو ما یتاص وصخ قمالاق ورک ځد هبرفس تابنرم هلا هنا وب طقف و یقغلوا عفر

 ند رفدلوا شود هدار كبەترشع نالوا ثعاب هناداسف ۵ وٹئابطلاما ورندندمر یو

sSرفاحم) هد ز دلاتلاس سلع نا رام هد  N0 ی  
 ۰ ردشفلت غاسب یتسارشو عب رج و قرع نامه ینبم هنفیدل وا رداص ندیرایرهش خ یماسنا

 هرباد عیسوت و مادنانیزت هلبا هرخاف ةسبلا تلود رابکو لار راسو تئطلس ناکرا رو
 كجەدا مادخسا ءاردشود هنراهیعاد ماشتحا ضع ۰ رد ل قرا فح عجو

 راثعا هاهفس ماطر هلبا راعشتسا ندنرایروص شام ین رتفایل هروما تیّور راد یراقدل وا

 دقت هالعا تدا هل ردبا ز واحت ن رادح هدنص وصخ سابل و توسل ره ید ات یاهفس ندن راکدلیا

 هرانفابق نوک انوکح و هرلقلق ولرد هلیسهیعاد هيبشت هنانز یسهلوقم عانا هلیصوصخ بودا

 نعط تالفاسا قاط ر دوخابو كم هروک ید را شا جد روا هدنشاب 0 نالیار اکدلک هریک

 ۱ هنف را صم یعدو دا را ار نا روی هنا 1 ی نر رب ها ط نوکا ق روق ندنعنشت و ۱ ۱

 : 4 هیبنجا راد هل روص و و هنکیدشا هل هنع رط تاکترا و هلرح هن وکر کھ N ۳ فو

 سکره دعباعف یتبم هنب رقدلوا هشاضمو رف راحود یسیلاها هسورح كلام قردنلوآ لقن ها یلک
 عاباو یراهرد وا هنس هع ورشم و ره تادرا و ییفراصم توددزوک یییدح هدنص وصخ تاس وبلم

 یرلذلوا عنمو رجز ندنرهیغاد هما ر وکت و هماح نیرتو ندنلااعتسا هدنه شا یسهلوقم
 ۰ ردشلروس نالعا هب هلج یر وا تيدا راندا ا هالو رام رف و ها

 نکیا شک لوا و هللا رانامرف ددشو دیک | ا a ید هدیناخ دیج رود یفاظن ا

 ندا لالخا کلم ما ۳ ار ر رد شرب ریرکح نک مل ناک هدنفر 1 هلرلق تدم توینروس تر 0

 ردکعد توشر ی وام یدو هکردتاعر درا یرکیدو توشر یر تولوا هدام یکیا دجواشاب 3
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4 ۷:۲ Be 

E ره کما وش رولک مزال ا هلصاوب بول وا باکترا ا تراس لصا هدنروصوب 
۳۳ O اع o مات من رم قوحو تباجرهنساسا قفل وا وو یر نارا 
 ررمام نیو رو دا رر هتقابل کره هلا اقوا تعرس ۱ ۱ ۳۳۰

 نیم دک سکر د هلتهح یراتح هل وا روبح هکعا مادقاو یعس هتمدخ نسح رنالو هد رومآم و هتفایل

 دح قرهداز وا هروک هتنافرو یتغایآ عبطلاب بولی ین ردق كنه آ یکج هلی هنازف هلبا نیبج قرعو

 ..هسیاراو هدناز سارع ندا روبح ه هبلک فراصم یتیرومآم رار هلکنو طف نمهدنا زواح یلادتعا

 تایزجو تاعورف یک یتاماظن هسبلا هدوغار یی صعساسا رددت باا ید یساغلا كلراتآ .
 عورش-ان قب رطو دغعازف هراب هلقلیالوف ارز زلروک یسهداف نادنچ كنعنارغوا هلبا ریش یسهلوم

 فولأم هفنآ رد قوجرب هلا  e.یرلکج هل هل آو د یدنل وا فیفخت هماج فراصم رابکترم

 یرازامهل و فرسو تهافس قب رط هقشب كجهدبا فلت یخ آ یرقدلآو یرردبا كرت یهقآ
 .ولشاب هدک زا تقو هل و هده سلاح نالوا دقعنم هصباصا ساع نانا وا دقع هدنوامه روضح

 تاق 1 عییضت هلا رايش ترابع ندشیا هلو نکیا ندهمزال قلقاب هنسهراچ یسارجا كرهدام مهمو

 تاب زج هل و قحا بولوا لو هن راتریحو زج دوخابو هنب راثلفغ كرصع یالکو یشلوا
 ا ا ا رخ رثامرف نوار یسدلواو یرهلتشارغوا هبارروما ۳۲

 لد تادارا كلما نابطلس نالوا نبيع ضرف هنینموم عام" یتعاتطاو نند نيع مذول 

 ور انا رس لا ی مالک رروس نوک جوا یاس هادا ندنرطدک هدا ۳۳۰
 فسأت هنکیدلک هن زکرم هغلوا قیدصتو عاقسا روق الب هدر قجهنلوا راکناو در هکدنلپ وس

 رولاق مهن قجهلوا شخ تبنما هتلخ هدنروص یکیدلروتک هلاحو یهاشداب نامرف رونلوا ۰

 تیاعرو زا لوبق اشسا الصا هدلاح یعیدلوا هدنسهباثم تلود مسج حور هسلا ماظن و نوناق

 كن هیزج "هدامر ول یعیدازو حوروا هلبا یش یر بولوا كعد هع دعا وف نعروتوک رطاخ

 هلی هسلوا ندنعون تجرمو فطل هلتمج تجه وق ا نا ي م ۳
 هلتق و نوجا هيلع قیرط ۰. رولي هدا جاتا یترضع وب ندنعیدلوا كعد ماظن ضمن تأسیس  2

 هبارخا دصح تهجر دوخایو جم هنفلرابتخا كنالع شعب نکيا هدنلو كب نناوق نالوا . ٠

 ناو دنده هلسافا ترد ةر  Oرا ۱ ۰ ۳۰
 و لر دیلیا حد نوت نوت ییهعوضوم نیناوق لردیک تروصو و كردا تیارس جد هررورپ

 . تاداع یک قوا مالا اع وطقم هیلع بصانم تيان بوروتک هنتسسوا یتتلآ كقسرطرب انتعمو مها

 . ندنکو دا شلوا تلاهج هارهاشرب یاب هلیلوخد هقیرط كنهلهج ماطر و شلو رارفتسا ههرکتسم

 . كلاحو تفو راجا هرکو نیغلوا لکشم د عاحرا هنعدق عضو هلیماع و لباق ان رم ا٤ا ینوب

 ۰ ردشف وا ثبشت دنناماظن ی ده ر نکع ح ورشع هج ور هلسهدا را ی الصا هب ره یدل وا دعاسم

  هدهرکسع تمدخ لعفلاب هکردشلک هعوقو هرزوا لاونمو هلینبع جد نلالتخا كنه رکسع نناوق

 تلود قرەلوا عاش یسهّس تعد كلرو یسهفولع کی هرز وا قلوا شاعم رادم هرانایغل وب
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 ا 4
 ا E هدب رح مابا داکلک 9 قح هیفلو یسهراچ بودا لتحم یتیرافاح وا دګ وب كنهلعا 2

 كسك | داسفو هنتف هدنحا رابرت ید هدشیاساو 2 مایا هتشب ندنفیدغل وب ا كجد

 یسهیلک مفانم دکل هدنروص یقیدنلوا ارجا هلیمامت هچرک | رکذلافلاس داوم هسیا لاح هنره
 قردلوا حاتح هتقو قغلوا لاصحصما یّماوف یکی رک كنا ارجا هلوقمو هدهسیا ندنالسم یتجەلوا
 هدفت ئل هسا هد رح تاک رح نالک مزال یسارحا ًارعو ۳ هدم اک ته و ردمشلا E حت مایا

 ۰ یذشعا تاما ترح یهلج ندشدل واجد ها دوحوم هدلا تولوا فوقوپ
1 

 5 ب
 4د

 1 هلام روما 3%

 E ل ل
 هدا هسک كی شب نوا ندکنمل هن هلهجو یغیدنلوا ثبشت هدننامز م وح ره ناقاخ ندنغیدمهنلو

 كن هلءاعمرب هلوتمو كد ه سبوس هد داع لود هده سا ی هنادبع یریدرعل قمل وا ضارتتسا

 كنابوروا ځد یسیچلیا كنلفو بودا تبشت هنتروص هنادتسا هود هل وا شماعا تقبس لم

 تباعا كحهر و دا هدص وصح و طعف و یقتروص ضارفتسا ندن راحت 5 هرزوا یه راج لوصا

 ِ تال وام هل وعم و نیکلک مزال نیما یراح هدن ر وص و تویلیا هداوا یی رلکح هدا قل وود یرادتقا 8

 ر a a ند وطن تسلیم تاق وا ر اما هد ود ورپدنآ لا شب هلا 2و

 یکیدلیا 02 هددهع بد رَ هلا E تل ی ود انایسا یر رطح بلقلا مجلس ناطا_ بی ھ رکو

 هكا ًاضرق رق هب هلع تل ود ا E اکو تب 1و صالخ نیست كنغاح وا رب هژلیس هلرس و دل اے

 ندم لآ دا ایایسا یدنفا 3 لیکو یر یی هنعددروب هدار | هاش 1 ماتم اق ود یزل وا تر و

 تور ردن وک رب رفت هعطق ر من 0 باب مود "ی ےل اا وج هدک دلیا جارعسا هلبیسهطسا و لاج ر

 ییانوروا ۱و تاتتجا ندهناعا و دادما حد هلن هر اتش لود هژبسح یخلفر طی یل ود ا هدن و

 ما ود كن هلع ل ود و هدندہق یسا عطا و نیست الا قو بر حرم 0 نالوا هرز وا كعا دطاحا

 هلیس و 1 رح دادتما نکیشلیا با سیا و راعشا هاب وروا لود هاب عند لوا هدنسهبعاد | یک ش ورو

 ماهفا اود یانم هنلوصا قافرطی یعیدل وا سا رابتخا ی کا رادتا ههدقن ةناعا نالوا

 ۰ ردشاتا مالک ا ییغرد) وا ۱ ۱ هطسوت نوحا ا هن رزوآ یت د ا یدو

 یعیدل وا ف رم صتم هداش مما | .dl دمو ر دا هد+ح رد یحر هداب وروا هاو ولا اس 13

 :.تهافس و فرس یک یرلیدب ثاربع فال وماتسا نکیشل وا رهظع تور اا هدنس هت اس رلذ دعم نکتز

  شمروتوک تورشود یراک هزبلکنا و ایلاسا ر از حب نالوا ا هدانا سا هلیسع اص هنل و

 توبلاق یرابتعا و دوفت یکل وا هدنگآ 1 ورواو یرادتفا و ایست یکسا لنل ود اا سا ندن رقد] وا

 دوم لوب یک ینوا لدا ااو دوم یا حد شا یلوا سوت 9

 هد هیلع تل ود یس هظحالم ها ندولابنایسا هدلاح و یدبا ترابع ند رنآ قو هد راتمیصم

 ا



 ی ۲۵6 =

 ,CES نر یتیدل وا هدوهب یایلخرب شعا تشن ندنناصقن كن هیجراخ تامولعم تقولوا ,

 دقآ ندنخیدلوا لاکر ځد یسهیلام هقباضم بوروک موزا هلتهج ضب هنماود كيرح هيلع تلود
  سنوت هلا رازجو ندنک اح ساف تح بونلوا ثبشت هبابسا نالک هرطاخ هلغلاق ریه هدنکرادت

 ٠ هيا ندفرطره جازقسالا ىدل نكل ىديشفلوا ےیصت و روصت قفلوا ضارةتسا جد ندنراقاجوا

 "۰ ردشفلآ سأی باوج هلا راذتعا ةقرو هنر

 E هنن یک و هدیاخ دج رود تباع تویمهنلو یسهراجرب كنک رادت هق ۲ هيلع ءان

 ةبدیدو تاراد هلغمامهنلوا رییدترپ هق شب ندقفلوا عطق هکس شوشغمو عج یسناوا مسورز

 "نوا رزورج-ر دقن هدحراخ و لخاد ادعام قرهناوا اقا هراس مزاولو تخر ردق موز ه هناهاش

 تلود لاحرو مالعا یالعو ماظع یارزوو نبا تعصع نطالسو ےلست هب هناخ رض هسیا راو

 یلیام ورو قفل وا اطعا ند هنا رض یراهب بوروتک ینیرانا وا رزو ےس نالوادوجوم 5ک سا رام

 *وا وا ادعام نددعطساهللا اسنلح بوتل وارن هیلع ماوا هماکحو تالو نالوا هدنرفرط یلوطاناو

 .كندش رش یاوتف نالي ر و ندیمالسالا ج فرط راد هنعدل وا عونع غ ناسا رزرو ےس

 ۳ نا ا نعره قرارا نالعا هح گنهتس هدازاو ناب یوعضم
 . قردنلوا عطق هکس هکدتا ذراوت رزو ےس ههنا رض هلتروصوب بولی رب و رارق هرزوا قفلف مادقا

 : ۰ ردشلروک ه رهاظ تعس و ییزج هده زخ

 ندکنلف هاک قرهلوا لاکر هرزوا حورشم لاونم یسهیلام ةقاضم كنهيلع تلود هتشپا

 دوعوم ندهیلع تلود فرط یسیچلیا حوسا هدلاح یتیدناوب هدنراکفا كنا هنادتسا ندایناپساهاکو

 هتساطعا تاموقرم غلبم بویلوا یلاخ نداعدتسا یتساضما كنیدنس یافتا و هبلاطم یە نالوا

  تویفل وا زر وحت ید یساطعا سات باوج ه ولجوسا یک یتیدلوا دعاسم یرمطاح لاح كنهن زخ

 قاق هللا ولجوسا هلرب مالا ییسالربق كنولجوسا د یرلتضح ناخےلس ناطلس هلیصوصخ
 راتفرو راتفک ولردرپ نوکره ندنراقدلوا شمروی هدارا هباشاب ماقمناقود نیسهبالشو یتسهدام

 قره ریدشواص هلتروص رر ځد یتاداریا كنءراس ءارفسو رولیدووآ بولیدادلا یسیچلئا جوساهلا

 ۰ یدیارولیازف تقو

 هک یقافتا جوسا هلا تاریاخمو تالاکم نانلوا هلا ارفس ضمب راد هبهرضاح لاوحا *

  یلارق اینورپ و هدکعا یا وت هح ییهلع تلود یرلتلود ایاپساو هسنارف قباس لاونموپ
 9 دو او هدکا یاها شرع هلع تلود لا دیعاوم :ضعب یک تكمرپ ودا صالختسا ی رق
 . هرزوا فوخ یروشآ ندنلبام هه ص تروص كنيلع تلود ندنفیدلوا راشم ه رح هسا

 یهبلع تل ود یر ره قرهلوا ا ید نالوا دوعوم ندهلع تلود فرط هدلاح یتیدلوا

 اس یمالکسا كم رف تا لصا ضرخ ندنداشک رفسو تولوا هدکمکج هن راما رم یدنک
 کل
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 تا تکرار

 سی ۲۵و ی

 ۰یدیشمامهنل وا نایمرد یسهذام ےل اھم هدن ر وشد سلح ال وا دععبم هدن وام روضح قیاس لا ونمرب

 هلا فوخ ندنرارقسا و ماود ك رح یشا ندنغلنا شد 2 كت ودرا هوا یاکرا نواه یود را

 جحوسا و اس ور هدنر وشم سلع نالوا دقعنم هد ود را هحدقآ ندن وام سولح قالاس لاونمر

 هب هل کم هلسچلیا هسلا رو كن دنا دسا ریلیک و نو هدنداعس رد و تیعصت و E هاهوح و ید رهدام 3

 ا ننناصع وراس فالو رادو رک اسعو نياق لوا لوس بس یا ترات
 ناطلس قرهل وا لصاو هن داعس رد e ندنوامڅ سولح ی را هطرصم یرافدل وا شعا

 تدش كمد رفس هکیدلاق داش ندرفس روهظ امد هدقدنل وا عدقتو ضع هن رات رطح ناخ ےلس

 توروط ودراو تاقهدران و نکل م ولعم ه هلج یلدا وا هربحد و ه2 | یساکر ادم لعدكعد افص كعد 1

 ن زکهسیاتسیا باوج ندد رکا زاعثقای هل ود و ند كلا هدعاسم هسربد هن نعسد زالوا قهروتوا

 ندهرب هن زح تولک هزار ۳ هلج مزال دافنا ندنس یر ند رس مدمر وق یتسایلخ لام مج و تحار

 ا راص وصخ و زکس هیلی وس یس شض وط یکزکند تویلبا هظحالم رول وا فرصبهر و رول وا لصاح

 لاسرا و رادصا نوامش طحب هعطق رب ایاطخ هب شات ماتم اق وا ردمهناهاش تولطم ند زس یىدەلج :

 0 راپ وط هب افک رادعم نوا یسهظفاحم صا كنلحاوس J د هرف و یفر ام ندنعیدل وا شهروب

 هب د |یلک یسهسبعت و عضو ه راز نالک مزال لجو تاج كركسع هنافک رادقمو یسهعاصا ندیکی ۳

 وناتسا رارب هل ريب دن كنو ندنعیدل وا م ولعم دن لاح كنه زح تولوا جاتح
 3 هدن وامه یودراو هدل

 لقت هنارس اشابدواد هدلالخ و یران رم طح نا ملس ناطلس و فد كنس هام هرحذد نالوا

 نوڪا یسهرک اذم كن هیلخاد روما صضصعب یک یتیدا وا تول وا تسانم كن و لوا هدنسهدارا ۱

 دساارف و ایایسا هدنر وشم ساع نالوا را دعع هدنعان وق مالسالا ج ىو رک بت كنابعش

 هن رب ره هلبرللوا هدنبلط باوج كرهلک هبیلاع باب یراناجیرت نوکره كن رايا حوساو ایسورپو
 دقو رکسع كن ودرا نابسلاب یکودا نددعزال یسهرواشم هلفا رطا كسلا تسانم كلر و تاوح هل وک هن

 a ةهتشررسو یس هطرضعم نوامش یودرا رک ذلا فلاس رد هنس هقاضم نالوا ا هریحذ و

 كن هناع >تاکرح نالکمزال هدن رها یسک هلوصح هلن ر وص نسخ كن هربخ هطاصمرپ بوب رابح ندلا

 تئارق یمرک ارادرس تار رګ نالوا دراو هداتناو راد هنک ودیا ندلاح و تقو یاضتقم یسارجا

 كن دنفادشار هرژوایآر كن اکرا نواه ی ودرا هدودنل وا نابم رد یجدیسهدام روم دلاکقردهال وا

 دن رت رطح نا میلسناطاستیفیک هد سا ا وا تدسات یتصمایم هر دص 6 هللا هسا رو

 ا هلف وخ ندساسل سان ما وع ضعب و یرکسع نال وا یرادفرط ترج هدو دن) وا ناذیتسا و ضع

 نوسروط یی دارو ناب دعش ده هل ہسع اتانتحا ندنس هلاکم دطاصم ۳ یرن مصح ناک مجلس

 ۰ یدنا شلر و رارق دن وا هرادا هنایکح كف رطره ید كحدعرب یشان ندنکیدتا هدارا ود 3

 لس هل كنسجلیا هس ور هار رخت نالوا دراو ندنفرط مرکا رادرس هدانسا لوا طوف 3



 هک =

 فق و ر uy دن رب ره نکیشمل وا ا ندنرافرط هراس لود تاعفدلاب دهی نیرو

لیبس هلك نزسعلوبعوف و ا ندقرطرب هده ةلاطا یدا شل وا
ِ قفا وم هلاح و تقفو ل

ِ 4 

 دست ا رف ِِ ِِ ۰ ِِ ۰ 0 هد ودح ِ

aا كيو هوب ود دعطق رب ِ هل س ع قرەنلوا ا ل تا رود  

 O و .نص ؟هدعاسرب هنن رها هط اسعم هلعغل وا لاس را هب هتسل رت باکرالا هنس هدیقس

 ا یدنفا سر هدکدتا لاوس یهدام بولک «یدنفا سر یناجرت هسنارف هدنشب نوا كنابعش

 2 تیعرت هر هطاصم نیدتبلع تا هلت ندننفادص و ندنغلها وخ رح ك یچلیا هل رداسم هباوح

 7 2 كلود دسلارف هدقدزل وا هداقا هزم دنفا و 7 یکیدلیا طس ول ضر هلمح وو اک یچلیا روهدا

 E شها وح. هطس و .هعفد و و ردم ولعم یخیدل وا راکتقادص و هاوح ربخ دم هلع تل ود ورد ده وا

 E یعبدل وا د ومنح ۵ رخ رب جا یدادرسا عرف هدطسوت و نکل ردا ات یتفادص ید یسل وا

 هبیچلیا ندنوام فرط رولوا شلوا لصاح هداه ندتلهاوخ رخ یکیدنا شرع كنتلود هسنارف

 ۱ ا م و5 رم ناجرت كعد ردن یاوح اکو تک یجلنا راد مرو نامرف ود زکس هبل وس هج لب و

 شر ندنفر ط e ۱ قرەلوا تباوج یسادرق یدیشقک ود عهروتک ییاوح بودا هدافا هکر

 ندنراتداعس فرط هح: ود یرادناہج نوامه ما هکیدبا و یومعم كلرب رفت :دروتک هب یدنفا

 . تلود لود هارو هکرد و مهنایعاد باوح دتسهداه یدادرسا عرف نالیروب لاّوس هن رایعادو

 ِمط ادد هه س ورخ كلام كنسهربزح معرف هنکو دیا یشدنا رخو راکتفادص یمیعص كن هیلع

 و نوحل وصح دل وا ناباع وه رس یناکما تروص كن و تول و وا دم ا هنص وصح یالاو

 9 Sy یهیلع تلود هطوا و هدانز ندتل ودره یلود هسنارف کا تردق هندقن فرص هباهب راح

 ۳ یلوصح تای هب وکر وات وللتم و ا رظذ هرضاح لاح نکا ردقو همش هدنکح هدنا قد و سل و

 و وا هدناکما لح كعا ملستو در نسج وک یس هر زج عرف وا هبس ور رداکد ا

 کرا 5 ر> Ez . رز وا ول هس ور هل ر وص | رحا یتیدیعا وم ربمآ ا جد ارفق اس ور

 3  یعبهدیا عفد ینتکرح هنوکره هلمجو ویو اضراو تاکسا یهلا راشم لارق ولهیسور هلی هسنوروک
 9 ب بولوا ن Ke هلا رەت و 3 رج یدادریسا كنس ەر زج عرق ثالد لع ءاس ۰ ردناسلا نع نع نعت سم

 ها و ید تب نالوا لباق جارخا كن هبمالسا رکاسع هکنوح رد مار لوصطا عن هسیا وب

 زکسع 4 هموفرم لحاوس رظن عطق ندنغیدل وا ظوفح هللا راهیاط مکحو رکن نر

 الا كن 3 نزهربو یسدعلق یزوا ارز رولک مزال ییرخن تانساع ود هیس ور مدقا

 ۳ ار سا نا فک .تلاوح لوا ارد هو ا نوال مور
 ٠ روكذم هلدصف قارحا و هرصاح ینوامش یاغتود دوخاب و رولیهدیا تعناغ هنلوخد هنيراناهل عرق

 . ترصنو زوف هنرزوا یسامتود هیسور كنوبامه یاتود هسیالاحهن ره زالوا عنام هنل وخد هراناما
 ریذیلوصح یارخا هبدرق كنهيمالسا رک اسع بول وا سیم ترصنو رددهزال همدم یسلو

 او

a رم 



  بارخ یک عرفو یری و حف كعالف عقاو هدمرفو یمازمنا كنب رکسع هرق هیسور هن ځد

 ندهیلع تلود فرط یسهررزج عرق رولک مزال یرادت هربخذ هبدیمالسا رکاسع هدنکلع بابو

 ردلابخ ضح هسیا ردا ا هلع تلود ود رول وا روبع هدر ولهیسور هک دل وا طیص طب

 نزتصم ودنک و دن ا كرفس درحم هساردنا طغت هلا داو ییهیلع تل ود یار ایسور و

 كنهبرفس بابسا نکل ردیتسود راعشتفادص كنهیلع تلود یلود حوسا هچرک ردینب هنصورت -

 ۹ تلود نم هل وا ِ یهبلغ و رفظ رد نالوا هلا هیس ور یشات ندتمال وا سزسد ہلا خا

 هقا قحنا یدلو لالفتسا یرللارق هچرک هلیبسح لاوحا تروص نالوا عقاو هعفدو هددهوقرم

 یکیارف جوسا نکیایا و یسهگآ و رکسع هسیایلارقایسورب ردبنکیکل وا هن ینعض هدنص وصخ رکسع و

 نشا یدنک هلدازو ررمص كن روهج هل ارام كن هلع تل ود رک تونل وا صوولخ و قدص هد

 قفاوم هنعفانم كنهللع تلود هح ورشم تاظحالم ردقو یسادوسو ض غ یربغ ندکعا خور

 دزن یکودا لساو حصا هجو قوا هلاوح هدوعسم تفورب هقشب یصوصخ ماقتا ذخا قرهلوا

 ۰ یدلوا مامتهدارو یررقت كنسچلبا هساارف ۰ ردمهنابعاد لومأءقلوا رهاظ هدنرابرادناهح

 ندنسهیعاد یتبتسبرس عرف یراولهیسور هدنسهلاکم شرکب یدنفا قازرلادبع هدقاس رفس

 راگ تویلوا عراف نداعداو راول هبس ور نشا دعو ا هسک كب شا نوا تار

 ندنراکدلیا در ال رودص هدنداعسرد هلیبیس یبهدام عرفو هتشلا ید یهطاصم داوم نالوا

 ا ا لص ناسا نسهدام حرف نیا یاو ید هست ا  یاواپ

 ربارپ هليا هراس داوم هدنسهطاصم هجرانق تیامنو شغلوا ترشابم هه راح رارکت ,ندنرافدل وا
 هدرلهجرد هل نوحما یسالیئساو بصغ كع رق هرکص ندقدلوا لئان هنما مو یسهراج هیسور

 نوعا قلوا فرصتم هب هلکسارپ هد زک د هرق كسلا لاح ه ره ردنلبم و ط وسا هدا داح یچددشا یغوا 5

 E یو اا كلام د اا لزوک لا لوک دورف هدنوشل رپ هدع رق ول هیسور نک ود راناق هڪ و

 یفجهریدل آهن زوک یفنلراک ادف هن وکره هدلو وب قرهلوا ضح لابخ هقبقلا یف یسریودنا در هج هل وش
 یکج هلسهدنا تاکتساو عانفا هلا عفانم ضعب ندنفرط ناتسهل هسا یولایسور تولوا یعىبط صا

 ا تابطخحت نالوبعوق و هفرط ور كنسودرا هیسور هدشاس رفس مک ەت یدا ندنالبس»

 هدنرندب دنسهعاقم ناتسهل كنولهبسور هلا ایسورپ هدانا یعیدل وا تیشخ و فوخ *یداب ه ول هچم

 »تور تولد یاراو رص نون نون تولد لعدا رایت ید ی ۰ ر و رارق

 هل وش رلبتسا و و یییرافرط ور كنهن وط هن زرق کک ھن زک ی هعا تبرح العا هن رزوا

 عرف حورشم هجور درج یطرغ بویلوا یدصق ءوسر هلی هدنتح نادغبو قالفا نوسروط
 هوق تانمات هن وله هدننعص یودا ترابع ندو تراک تبسرس هد رددرف تاک

 هلکعا اما ینکجەدا رادهصح جد ی هدنس همام هل هساردنا قددصت یراص وصح و و اطعا

 نده راحو و ید شهر وشک د ىسەقىنل و هڪ :لاحرد  Eهس ور ندا تدوع ندبمالسا د ودح

 هاج یاتسبل هداناو هدنکیدتا موك راوله جد ندفرطرب تورو هنرزوا ناتسهل یرودرا .

 رد ی هشت کد مدال یتیدنل وا تاکسا هلا هبسانم هصحر یلود ایس ورب نانلو هدنساعدا



 ۱ ۴ ۲۹۸ ت ۱
 ا وا یر رقتو اق ارظن دیه و تضاد كارو دتا

 باسنتجا ندکعشریک هنتبهص هطاصم ةعفد حورمشم هجور یرلتیضح هاحوت هاشداب هدهتسیا رهاظ

 ۳ ن الا یوم کاخ دن هل لک رکورد ییربرقتو كلا هلی تل وآ هرزوا
 ٠ هگو وقسم هحدقا هدننوصم هلا مدق جد ریرقت هعطقرب هدنرورم هتفهرب یا هسا رف

 ۱3۱ یه تتلو لا 2 هللا صف یقاسع یهیلع تلود" هدنکعدعا ضر یسهللاصم
 دارا امدقم طف شاوا یضار ه هطاصم ًادرفنم وله یدلک یاوج هعفدو مدشمزاب یتسهطاصم

 تلود رویتسیا یتسلوا ساسا قلاق هدنرادب نیفرط تلاع نالوا هدنراد نیفرط هنب هلمجو مکیدلیا
 یدنفا سر هدا زّعا بانتجا ید هرکو یک یکیدعرسوک تدعابع امدقم ندنسهلاصم دچ هیلع

 ۳ یاب ال نار تلح توردا ابا دلا دانارو رضاح هةل تاجا دن
 اغ هدقدنلوا ضع هواه باکر تیفک هلکعا امذتسا یتسلروب هدافا هتسودنک مدقا نآرب هسیا

 ۳ سس هک کلات هرووک ییاوا هفت لس ندرتس ها للف نارق
 ترشابم ه هلاکع و تاقالم هلیسیلیا هسنارف هبعلاب یدنفا هداز یدیجو یدنفا سدر ًارخوم قرهلوا

 3 E a ا
 قیاس اار هددسیا شاا مزج یتعیذل وا و رخ قر یدنک هلع تل ود لصاللا

 یکیا یت صم بویقارب ندلا د یلئاسو كجەدبا جاتا یحص یتاہن رارب هلبا تک ینلیم حص

 ۱ دا شوا روب هغ وط ىلقرط

 2 تالاوم دیک ات هلبا هیلع تلود ( یکسوتو وری هتوق ) ندنفرط یلود هل هدائاوو ,

 ًاقاعتم بواک ناسره-ان رفنرب هلا تاریرصت راد هنځیدلوا هرزوا كاک هتداعسرد بونلوا نییعت یچلیا

 جارخاو درط هرشط نددودح ًاربج یی رکاسع هیسور یئزج نانلوب هدنغارب وط ناتسهل راولهل

 ۳۲ اا هی ندنلع مه طقت رار وراح یرقتلاوا لکا
 فزوژو کودبا شغلوا توعد هب هنایو عب هج یردارب نالوا یسهقود هناقتسوط قرءهلوا انور
 ههلا راشم هود اترا بولی رآ ندقلروطاریعا كلام نالوا صوصخ هننادناخ ابتسوا هدقدلوا توف

 هشیا رهلک مزال قلوا هبف عزانم هدنش رلکسره قلروطاربما لصا ندنکحهلک مزال كا لاقتا
 . هتروصو نیعلآ جد یتداوح یکجهشود هنسهدارا كنا بصن یتکیدلید هلا هلخادم یلارق ایسورپ

 تیلست یداب یرادی»ا یسلاق امنت هدراز راک نادیم كرهاک فعض هندانتسا رعظلا ةوق كن هیسور
 ندنسیجءا حوسا تیفیک نیغ وا عاقسا یلیم هنسهطاصم وتسم كنولجوسا هد هسیا شلوا رطاخ

 هدنتین هطاصح هلا هچک و وقسم كنهیلع تلود ید راولجو سا یک یکیدلک مزال قفل وا مالعتسا
 تاقالم ها یدنفا دشار هرزوا جالا لا تقیقح ندنرتدلوا ان هشیدنا هلرپ عافسا یتفیدلوا
 سلح دقع تاقاللاب ینوک رازاب یصج وا نوا كنمرش ناضمر یسهنس ( ۲۰۳ ) وبشا هلکتساا

 هش عفد كرديا نیمأت برب رب نیفرط هلا یغیدلوا یبصا كنتبعص هلاصم هدنرلکدشا هللکم

  یسهمان تی رفظم كنهیلع تلود هنسو یسیلست هجولشاب كنلارق حوسا هکن وچ هدانثا یراکدلیا
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 ارحا اب رداد ررع هد هک ال لدل وا شعا مدت امدقم ا دا 9 هاست وا ا

 ا یعیدنل وا دهن ندنف رط ك یچلیا رول ع دعا یدسفا نسلتر هدک دا لاوس ود یعدنل ول

 : راد تولک ید یرخ یلوص و ًارخ وم ۰ یدبا شاردن و زیظا ردص هدننامز مو> سم راک دن وادخ

 ماو ود رونلوا ارحا هروک هنتفو یاضتعم یرل وا ققاوع هب هلع تل ود جانم ّد دم ود س

 رول وا ارحا یرانل وا قفاوم هتل ود حازم ندهروک ذم ریدا دن عقاولاق و یدبا ررح هدیهظا ردص

 هيلع تلود 6 Xe نادنح ه۵ روک هنجا ر رم سم مز یسارجا هنماسم یا اما

 مو نامش یک یراقدرا و هب ادعا حا وم بول وا 7 بدر ا اب وروا ا

 ضرفلابو راع ەدىا نت ناطباص هلس هی آ باحا فوت زارب تص کش تعط ررش ود هن دیق ماحتقا و

 هدن راذلب ود را رویم ریدتا لانجهزب هارد اتوا ا زاردو رود هدلح رب جد را ۹سا €

 تلود دت صم یرلکدتا مادختسا رکسع ك زو كن راتلود اوروا هلتمجو ردا نوکت لالتخا

 ۰ ردشمر و باوج ود ردبا اإ تكعا مادا رکسع كم ىلا نوحا قوا لهس یسهرادا هلع

 ترابع ندنر E هلع ٹلود رکسع 2 فظ ومو و بن مھ هدنس هعطق اب ور وا هل.تق و

 ندناش 2 ست هورک ماطرب سهدایقنا و 0 ی هح و وا هلا كن هبلع تلود SE یدعش نکیا

 )سد یاو فساتو بت یا نایب هب یچلیا اعر كنندنفا دشار یغیدل وا ت رابع

 ) لاوحالاو لوما لوح ناح» (

 هدنقا ےس اضامت و ضد رعت ردنا مالک لقت هنس هدام قافتاو هجا یسیجمنا ح وسا هردص ندنو

 دع و ءابشا ند هیلع تل ود فرط یا ترشابم د) دج یلارف ج وسا هل زو سر کن هبلع تلود

 نت سم حوسا كن هیلع تل ود جد یدنفا دسار بودا دا راو قوس قرهلبقا بولا یتغیدغل وا

 كنولح وسا یعیدل وا یربخ ات تاب كنهدام و یروهظ ند هر ا ا ب رفس هک طعف و کیدا و

 ل ندک دتا دارا هدراد دعا ماعم هلا ها زا ونلد تیام تم كج هل هلوا ا ا ندلا

 یداوح هطارصم و هکمادام تو السا هزوس كرەد عهدا هدافأ ۱ جد هدام یکبار موو ص یا

 تلود تويم هدا تحاور رتنهذ هک دعروت سەدام ح وسا هيلع تلود رد (EA كفل

 فرط ید هل ۇسم كنايسورب و رد E یکج هلک روتف هراتل ود نالوا یهاوخ ربخ كن هیلع

 یه رو ماظن اه تم هدام دز هدانناو كنول ايس ورب ارو ۰ ردمزال قوا AES ندبلع تل ود

 فرط ۰ ردشل وا حس تداعي هب هيلع تل ود ا ندول وقسم یولهل یعل ۰ ردا كوم ك ۹

 تلق توق ا هب ولهل ۰ ردند روما م ها ,N باج كلرولمل جد ند هلع تلود

 یدارول وا بج وم ییرارفت ند هیس ور اهد زک هسردنوک تار رګ هليجرد تاریبعت كح هلی هلوا
 هب دیلع ثلود ندنفرط ولمل كد هب یدعش نکل ردولو هحرک یسارو ځد یدنفا 0 د

 هب هيلع تلود هکنوج یدوش ید شما -ردنوک تار رھ ید نددلع تلود ندید ت رک

 ندنفیدل و | شاک یرلتارب رک هلا ناسر هما رفل رب رخ دنکح هک یچلیا و راردهرز وا ا ۰
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 " دارا لاوقا یلیخ ندنیفرط زر E را رگ سا صفا سا قهر سوم
 ۱۳ كلر و ها d . واج وسا موق رم ءيا هدماکنه يج هل ر و ماتخ ےس قرەنلوا

 ٠ راظتاو تفوب دعباعف و یتغیدل وا رظتنع هناوج لوا نوڪر هرزوا یکدلرب و رارق مدقا ندنوب
 ِ ۰ ردشملا مالك عطق هلا ناب ینکج هیمهدنا

 اک را هتس وز کرد ام ناب ییترشابم تیفیک هکنجو كنلارف حوسا خروم مان ارتسق

 ۱ اتفو روهظو E هوجولاب یلارق حوسا ندنغیدلوا هیلاخ ند داسف ىاقلا هنکلام حوسا

 هن رزوا هیسور یهلا راشم لارف هدنروهظ یر ددص نواشه رفس نکیا رظانم و بةزم هتصرف ِ
 . كمر و هقا ًاضرف یلود ایسورو كمردنوک افنود هقطلاب رګ هناعا یتلود هزلکنا نوجا طیلست
 "۰ ا هیسور موسرم لارق د ندفرطرب رایدلیا عیجشتو صیرح با نوک انوک دیعاوم ول
 هایطتش قوا هناعا هنسودنک _الامو اهنا هلقرعم یسییلیا معقم هدنداعس ها یو کت نقل

 6 شاجروک امدقم هسدا هيلع بل ود بودا ا 0 ڭنەماندهع هعطقرب یوتح قافتا طورش

 8 و و رک دن و دان یتسهلماک تابلغ ندا تقبس هن رزوا ول وقسم كنلارف جوسا روهشم یراکدید

  زادنلامولعم ها رکفتو هعلاطم یتغیدل وا ندهنسح ریبادت لار تا ندیناح لوا كنعشد

 نشد هجور ییرادقرب كغلبم نانلوا هلواتم نحو تبغر هقافتا دنس دقع هلیطرش كجا اطعا هقآ

 ۰ ¥ 2 ا قق رعنم تونل وا تڪڪ ن رق یالکو هدهسلا شلنا ر رم ود یدلیا تمه ریل ست و ادا

 ۱ E لدهن آ و هلهح و زهکیدتا ناب هدالاب E ردکرک قلوا ندنداوحو رابخا یییدل آ ۱

 9۳ دنا حج دهع رحاواو ییدمهل وا اتضبا كقافتا دس ندد واقعا رب

 و ضازنعا و Ce ف نوا ے یودرا یا شزا رک رارف یماسطعا هسک ت کا
 . ردح رصم هدنراهطیصم دلاکم یکیدمهلر و د كموق رم رادقم

 هک شیک ك طرسقت ِِ هنلارق ٠ r a فرط هدنګ 7 تا

  رادتا دنف رط موس ص لواب لوا ید هرو ص علايم تونل وا رابسست da لارو مود

 ۰ ردشلسالک | یتیدل وا شمامهدنا قیشحت هرزوآ قید ی شک ید یدنفا ممد هلغل وا ش بل زاب ود یدنل وا

 2 اتمام ل هرک ر قحا بوب رم هل وا س رسد هرات واعم یکیدتا لوماملارف حوسالصاما

 لردا الس دعب رط یکیدلیا قوس ناتمام تعط هلا عاب 2 هنامز م = یک هیلع تل ود ندنعیدل وا

 5 یظفاحیزاغو زا رف و یصتم ییا حج وه ا یدا شالوا روبګ هنان و ماود هدب رح

 ا ندنرل ول هاب یوطااو یدنفا قطصم هداژ ید ندنراول هاب ییا مورو اشا قیطصم نالوا

 3 (ماتسندیه هدنآ ژرادهژ) یسیچلیا حوسا قرهلوا ر ِ هب هلاکم یدنفا دشار یلیوس رو یدنفا هادبع

 3 كن زوم یسه وساع 0 ) ۱۷۲۸۹ ) و ت AG كنلاوش ید ونس ) ۲۰ ۳) وبسا وه هلا

 دم وق رم E یلارق ح وسا جد یس همان دصت هلدابمو اضما یدمس قافنا ینوک یحنرب نوا

 1 ۰ رونلوا دارا هل.ةر (4) هدلیذ یروص ردشلنا اضما هدن ز وعط نوا كنا ن رش

ON 



 ی ا

Eهک یرهب رام هبسور هلب اح  

 یرلاع ود كلود هس ور و حوسا هدک دا لولح یراملوا یب۵ 9 0 حج وا زوسکیا ويسا

 ردق تعاس ترد ا لوغعهرف ناراو هب ورایا زکلاب هدن راق دل وا قالتم بوق هقطل اب رګ را

 عودا یسترا راشطا تفرافم ندرکیدکب نزسهلوا یراسخ یک ندنفرط نکیا راشغا كنح هلدش

 نکع قل وا نوصم نادنمصم نالوا ل د تو قلو كنا ود هس ور یلاریما

 یرلاع ود هجا نال وا ترامع ندرلهب ولاشو یردکح كف رط هدن ر ورم نوکجاقرب هلکعا تلفع نکیا

E ۵ N,كنفرط هدل الخ وب یکیدلیا تعفاوم دف رط دیس ور راک زاساب راکزور هدقدل وا  

 ۰ یدیشلک بلاغ را ول همس و رهن هدن راک دلیا هل اعم ضد یجدیسهب رب رکاسع

 باععتسا یتساع ود ها سفنلاب بویمروتک روتف هلهح ورب دن ربع و منعیلارق حج وسا اذهعم

 هبسور دعطو جوا E ردا موحش و تلوص ا هنن رز وا یساع ود دنا كند ها

 ۱ داخ ر وبس یني رکاسع یراوسو هدا ردق كی یکیا هقشپ ندکدتنا ریس و طض یی رهنکت
  هغروبسزپ روهظ هکان تیفیکوب بودیا رارقتسا هلا جارخا هعقوم مهم بی رق تعاس یتلا
 هدب كي نکس هموفم لح هنزف هلفلوا بحوم تشهد و شالت یلاهالانب قحل وا سکعنم

 ۰ یدبشل وافلت یرادقم یقص) هدک دنا مابق هکنح تودنا لاسرا ۔رکسع

 قایق دعطق ل رب دوج وم یسهف ود ) انامردوس )نالوا یشادنرف كنلارق ج وسا قا

 هيس ور نالوا هدنسهناسرت ( لاور ) یساغنود كوپ كنولجوسا بکر م ندنراهنیفس نیتفرف رفاوو
 هرات رک لا هدهار بولو ۱ تم 2 یاشکنابداب هو رطل وا لد صو راسخ لاصبا هنساع ود

 : 1 د رکچ بوط هراب شب شغب هقشب ندنفیدلوا راتفرک هند ولهیسور یرایک هعطقر رکچبوط

 یاع ود لک ا نام لوا قارحا نوا قمالاق هو زود هلکعش ود هب هر جد ی هعطق ر

 ب وریک دنا ینا رب كن ول وقنم هرورضلابسحا# ود هجا نالو هدنسهرادا رب ز تالارقلرک و موق مه

 هدهسا مایق هب هرصاحم تواک هن ضا نا 15 یساع ود وقس لاحرد ندشنهدل وا روبح دن

 حوا نالوا هدکم کج تجر یالوط ندهربخذ قرهلماب ام > هنو رط یکنا كنا ل واب لوا

 سصح بابسا ك رداتلفغ را ول هبس ور ید هدص وصح و ن د ا قم "وا عنم قور كنساع ود

 a یتیدل وا راحود ولجو | هدقلارا و ۰ ىدا را شمام هدا | رحا هرز وا هجو قلا قیلصا و ی

 ا یراکدلیا تارا ها یلعت كن ِ كن ول هرملکننا مات ) کا ( نانلو هدنرلاغ ود نوحا ق روو ندعظع

 دعاسمر ردا تروشم هدن ران یتروص قعراتبح یی راع ود ندارو بود رو 4 ورلدا نت

 مدقم نددوعوم تقو نت فن هد هسلآ رشعا تو جورح ندناعل هرز وا لاونمو هدا وه

 یراهنیفس هعطق جاقرب كن راودنک هع شل ندنکیدکعا تباصا یررص 4 ول وقسم نکلر و ا 2

 ۰ را هنطمص ول دیس ور یرادنکت قاف وا ها نت هما نیتق رف دعطو حج وا و شلوا قرع

 ارا راابق ضعب یرلاغ ود کتا نالوا تمال باهر ندموقرح لح ترا ا هدهب



f Yor رس 
 عقاو هدن رب هلکعا روهظ یراغ ود ها نالوا هداب ز تاق یکا كن ول وقسم هدلاح یدل وا نصح

 هدار ب ز ندرف تك نوا هاساغ ود فصذ قره وا مزو ا ا جد مد ریظع دی را نالوا

 میادوخ * صعب ر بام ۰ ردشل وا فلت یرد)سع

 . < ی رادصكناشاب نسح ادختک هللزع تاقا فيو هدنساتا هب رفس تاکزادت ضم وب

 روا تكناشاب فس و هکیدلاق تول وا ندلاح باما ځد ترادص لدبت هلبسح تنطلس ددګ

 وا فلان هنجا نم لددح هاشداب یروص لالقتسا و دوفت یدل وا فولأم هدننف و موح س

 5 یتاذر شوا رمطم هر هليلج تاحوتف هو هد ههاس هر قحا ۰ یدیا عجم لیدو لزع

 هلام وج هقرط ور راول هم مدقم ندزعا تع زع هانشم زونه هحرکا تویلروک .تسانم نادنح لزع

 هدنفرط هبس ورو یرلع | یطح ید هب هبلعتل ود الاغ ضعب هعشب ندک دا دادرتسا ییرارب نانلوا طیض

 هدنص وصخ یلزعدن هددسنا شنا EG یناشو تیص یعیدناز زد كناشاب فسو یتلناشب رب 1 رک اسع و

 لردنا تدنما هب ره ضعب ید وا تونل وا ما بلا و مات هدرا لوا قرەنلوا ات راستخا ۰

 هدرممالوا طعف ۰ یدیشع | تد هتک رح هندناح درا هلا نوام یودراو ترشابم 4ب 4 رفس تاکرادت

 كن ودرا زونه تاناویحوه ع نال راد نی و ندنکیدلک مزال كلر و تب وه هنو رط قالفا

 چو رک كباعش یهدنس ( ۳ ۳ وبا ندنهدل وا هدیسر ه هبنم قحهلوا قاک هنلمن

 یار ودرار هدنک و کر هدننص دیعت و اا ا نانلو هدن رز وا شاب هعشل ندنعیدنل وا

aندنشیدغ وب ر ندارزو هدنواه یودرا هرزوا قوا نییعت هغلغوبشاب قحا بولوا  

 هح و یتلیق ان وق نوامه ی ود را هلبا قلناریمربم هنس هدمع نکیا ند رایشاب یوق لا هاک رد هحدقا

 یس وا غوبشاب هرکاسع قح هنل وا را ما هنتئاح کوکر كناشاب قطصم شکناک نالوا شلروم

 هم شب هک اش مرک آرادرس دداا دلو ترمشایم کک شا رام هم مع یصتلا

 ۰ یدبا هرزوا راذک و تشک ینیرفرط صالقو لیاربا

 ضالق هحدقا بولوا هدکلدزوک بسانم تقو دنلرع كنسودنک هرزوا حورمشم لاونم هکو بلاح

 ندنعیدل وا شک هناسل ځد هلا اشتراو باکترا هقشب ندنکحهلب هلوا هلیسو هنلزع هسیا یسهعقو

 هیلاراشم بوروک هلا لاح ناشیرپو هقاضم هدایز كب ییاتش مایا هدقجور نواه یودرا هتسو و

 عوقولا یرورض هلطاحوتقو ندنفیدنلو هدکغکا هلبرب نوکره هلا عج ره راج قوچ كي هسپا

 یکسا ځد هدننب یرکسع قرهنلوا لج هنناریصقت كملاراشم جد هماضمو ترورض نالوا
 ندنعلادتک اشاب دمع كلم هنرب هلبا لزع ندترادص هدنناضمر هعوق رم هنس ندنفیدلاق یتمظم و لالجا رف و

 ۳ ا ا اعر الو روپتمود اشاب نسح ادکک هلیسلوا هعا تنش
 حب نح e نردو نو ها هه هرزوآ قلوا والا ر وصنم لردا تقابل تابا
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 2 ۳ حب

 ندنرلکلر ا قالفا دوخابو ندو كناشا فس وب اسو نابع و تصذ 8 رک ارادرسو' ےظعا ردص اشا

 كف رش ناصر ندنشدل وا و صد وفن وب هن ار 2 اهاس 0 یو نیہا ا

 اسکا ۱ ترادص تعلخ و یذحا كنو ام رهم هلغف و 3۳ بج ولتدش هدنل وص و ی ودرا ۳ ۳

 ۲ یدیشل وا فورعم 9 اشا ا هزانج سانا اند ندنک ودنا شل وا تیصذ نکیا هدنشارف هب ودنک ۹ 1

 هنغدل وا ندهمزال یسغل وب رو رادتقالایوق هدنفرط ندو لوص ولاید) هن وام یودرا هدلاحو

 2ا ا تع نع هندناح ٤ و ند وتشز هلا بصن ی ندو ییاشاب فسو ی

 نوا لاو رنو یر هر كرت ناو رد او روس تار دری نیت
 هدنفرط كب هجاوخ یلاربجرب كنهیسور بوریدشا دقع تروشم سلحرب هدن وامه یودرا ین وکی جند

 فوعام ورو یکودا هدنرکف كهن رز وا ردن ندنفرط نایت جد یره رکسع ةقرفر و یکیدنروک

 هندناح و کن هل رد اسع دیک قحهلوا قم هنسوودنک تولوا هدنسهبصق شاب EL مان

 ۶ اب بسانم قهل وا تکرح هلهح وه هل وا رابکسا یتیدل وا هدنکر ادت كعا تکرح

 هددسیا شل و هرزوا كلک ځد یسهشو شک یژکا كن رگتسع هدای هدکدلیا راسفتسا ندسلح

 ندنکو دا شمافل وا ترشابم هنکرادت قو كناودا راسو تاناوبح یاک هنلقن كن وام یودرا

 كرهلک مزال قفل وا ربخأت عبطلاب یتکرح كنوبامه یودرا هلیسل وب هدریاچ راتاو هلیسلوا مامان زونه
 هظفاع ییسیلاوح رد و كلريو ماكاو تیوقت هنرافرط لیاراو لیعاعما و نامرکقآو ردن

 .لیعاعماو قوا نامرف رادصا هنسودنک نوعا یا تعزع هنفرط ناش واق كناخ یارکت نوها

 هفرطل وا مدقا نآرب كناشاب نسح یزاغ یلریازج نالوا شاروب نییعتو بصن یرکسعرس یناح

 خور دود كناشاب نطصم شکناع نامهو قلزاب یرما لاتا نوجا یو
 و یلهردوقشا هرکصندقدنل وا ناب یرببادن قلروب ماعا هنرزوا شاب ندنآو هشرکب ندنک وکر

 ٠ هلیح و یفیدنل وا ناب هدلاث دلج هکنوح . رد وا نایمرد .یسهدام قالطاو وفع كناشاب

 نیخروم ضعب ۰ دن عقل وا لر هوزوا لاک تک نده دما وا رفطس ا ا

 هدعایس هنن راجا نم لرابک ضعب هدناخ دیج رود اشا دوج هکر دشعد بولو یلتح یاشاب دوج

 هترزوآ رکسع ندیک اال بویمهنلو هراچ هدهسا شغل وا نییعتر کسع هنرزوا یشان ندنکیدتا

 دلکتا رارف بویک قابلاقرب هرزوا یداتعم اشاب دمع یلسودنآ هلغلوا ناشبرپ یسهلج هدکدتنا موجه
 ندفرطر نکیا هداشک رفس باوا لا نعد یوق یکبا لو هکوبلاح ۰ یدک وا ار هرزوا یلاح

 هل اا ماصا تیا و جد یورک هلا را نا راز هود ااا کک
 سولج بویلیا زا یتیوفع هلیتطاسو اشاب یدبع یسیلاو یلیا مور هدنرصعرخاوا كم وحرم ناقاخ
 كج هلس هل وا وفع بالحخسا رادم رەش ود 0 نشت ندراب رهش یانرف جد هدنعوق و نوامه

 عونرب نوجا كْک توق هنرابتعاو ذوفن هدیونلوا وفع یسهتشذک ارج هلر رادتا هنسارحا لع

 هنسوب هلبا هیلکرکاسع هسیا رونلوا دیدحت یلابقا روشنم هلترازو هنر ینعب دعست هلا دیدج زابتما



۳ 

 یک بمب و
 ندیرابرهش فرظ تی و ا دهعل ینکجەدا تاب ا ا دعباعف و نس هطفاح كتلابا

 1 هطاح و تق و هدنل وا نابغرد هدروک ذم سا جد هدام وب هاب و شلروم هلا وح هم را راد

 هب ساب دوج كندنقا قار ىلع لوا ةا ور هد دساآ و مّزیلم و مزال هدعایسم هم نام

3 

 ام

 4 دن تدا قرەنلوا دتحابم ج وم هد م در ےہھ دتا ضازبعا ود رداد ر تسشا هلهج ور

 _یردار و و ےس ۵ رد وعسا هنس ۵ دع هلیط رش تاک هنا عم یسیلا و یلیا م ور هلا ع

 و ماتخ سلع هلکلر و رار 9 هرز وا یقه وا دج ول یا سس یرخوا جد هرات مهار

 هدنراضحا هتداع سرد كندنفا فیظن دجا لوتقم هدنببقع یکیدلیا تدوع دی وار سک رھ

 ا اس یی فرا لر یال ن نالوا شفلوا تصذ للاع ودص یادکک
 هجو هیدنفا نسح ځد یتنامارتفدو ده یدنفا هلأ ضف نانو ییمارفد قلرادرفدو ه یدنفا

 دشار ناس یسهرادا ما كنوابه یودرا هلو شارفربسا قباس لاونمر ددج ردص و شقلوا

 قرهنل وا ترشابم هنارجا تارک ادم رارق لروک ذم ساحم هرکصندنوب ۰ ردشفلف ضیوفت هبیدنفا

 نفرت ندارز ورفد یعسا هد: س هعف و هناح رازال تمام شا زاب یا قالطا و وفع كناشاب دو

 3 ردشلروب اما یرازو ځد كناشاب یکم ناعلس نانل وا

 1 قعا تونل وا مادقا هامزاول لکا كنسودرا اشا ر قطصم 6 قیاس تار اور ید ندفرطرپ

 دن دا دما رد مدقح .یآ جاقر و ندنغیدنل وا راک »ا یرام وحش هن رز وا ردن كرلول ور هد لالخ وب

 سا اه راد لاصحرا هل د وع وم لحا لولح هرک و اشاب ملس هداز یه را و نال وا شرود نبع .

 .كناشاد هّلادبع ر زو هداز لەهەر نالوا و ام دن رط قالفا هعفد ون تونل و هدن اش واق ندنعبدل وا

 رک اسعو یتماقا هدناشواق كناشاب نسح یلهنحشز یرکسعرس لیعاعما اقاسو لیوحت هنناح ردن وا

x“ 

 ج كناشاب نسح یزاغ ی ليعاما نالوا شک 4 ی هداتاوب توقیج ندنداعسرد هلا هبلک

 هژبع اما ا هرزوا قلتالل و هدلع نالک مزال هرو هنساضفا نا دتم دح ییبدل وا د نهان

 ِ لزوربس ا شک هن وام یودرا هدلرلخو و شلروب هدارا و سا قع نع تعرس هردن ندا

 2 ۰ ۶ و هنتئاح ردن هلا یراوس یکه دنلبعم جد كیلیعامسا

 : هرزوآ كعا ا لاصدا هب ادعا هلا ر اذک و EE کک هساراسب و نادغب هدلالخ و دن و

 ۰ ردشم وا تبلت رپ رکسع رادقمر ندنرافازف دانغا

 8 هدنس هعفو صالق هکلب تویلوا ره تکرح ر ا یراک هن رزوا رد دلراول همس ور

 مالسا لها نال وا هدنق رط ردن هن راکح هدا را رھا E ندنراوح ردت السا لها نالوا ریسا

 هننرزوا ردنب هلدصق لاغشا ولافغایردن نیدهاح درود رارشود هندیق صيلخ ەد ول وا علطم هکدیاش

 یر دشود هندن هر قم جد هیم السا ا رک اسع بو بس 19 لارور هلیقوس یراوس ردق كم شب د
 27 ی

 E یغنیدنل وا راکفا با یتا ۵ رب هد وهعب هلغل وا 9 ا یەموق ر ر EEE بوروک ییارسا اإ

 ۰ ردشل وا م وعم ندهرکص

 قحا 1 رما یس دفا e هناخ یار کت طقف



 بصذ ۳ ۷ یر و ک عابد تیر 1 رکصتدک دا لاسرا هناح ردن ینیرادقمرپ 1 ی ۱

 نان وا فداصت هدعلارا بورد رک هم ید رافرط اونشک جد یراوس ردق كب جوا هلبا مایخ

 تاقالم هلیرک اسع نعد هقرفرب رکید هقشب دار ندرادنا رشعت "هرطنق یسواتآ قازف ردق زو

 یغبدل وا شفلق رسا ِ ربذعت ةتشکی سی جد لرانآ قردّل وا ترشابم هب رخ لاح رد هدقدنل وا

 ۰ عناد جاقرب جد راول هنسو هدانا ییبدل وا لصاو هت داعس رد ید ندو هن وامه یودرا یربخ

 دبتره ضعب هل وا رابقسا یراکدنارپسا ییردقوار و مادعا یتیرک اسع هچگ ردق زویشبو یرافدلآ

 قح هلواعفاو هدنلباقت لر ودرا لوس بوبع شيا هلا هد زج عیاق و هلو هدهسلا شمل وا لصاح حارا

 . یدناهرزوا راظتا د دنعح هل وا ر لا فر ی :

 هل وا تا رطضا و *یداب هنلاحر نوامش E هام هربخذ و ها هسا هدلالخو

 . ىدا رزال وا ندکعا لاح ضع هنو امش و

 ار هقشل نده رادقمرب نالوا شلروب لاسرا هخدقا همرک | رادرس جد ندهناهاش فرط

 دلکنو هددسا شل ردن وک قلحرخ هسک یمرکی زو هنسهدهو و قالفا و نوت | تست روس ی

 لاح هنره ندنفیدلوا لباق ځد یرادت هقآ یناک هه رفس فراصم بویهنلوا عفد هیلاح ترورض

 قجهلوا تعاصو تریغ ثعاب همرکا رادرس ندیهاشدا فرط هرزوا قوا مادقا هکنج هسا

 ۰ یدیششل وا لاسرا روت روم رشعت رهوخو رتوامش طخ ها تار
 تنطاس ددح ندنعدل وا هرزوا قوا مادقا جد هب هراس و هیکلم تاحالصا رار هلا هلجو "

 . ردشش وا ارجا یادجور هرکص ندنو جد یسهیش لاا نالوبعوقو هلیبسح

 ۱ 1 هعونتم هراس تاعوقوو لدس ناماتمعاق هلا تخشم ¥

 : لءاکد مالسالا ج “هرز وا قمل وا ندناعوق و نالوا نارا یعبط هلیبسح تنطاس ددح قیاس لاونمرپ

 ترد هدیناحدیج ر ود هلا لزعین وک یحندب یمرکی تنسهدعتلا ید یسهنس ( ۲۰۳ ) اشا 2 ماتم*اق و یدنفا

 هرزوا قلوا هیات هعفد یدنفا فرش دم هداز یدنفا دعسا نالوا شقل و ,ریحسم ماتم تی رد هب هنس

 Ey ےتم ہدزوقکپ بولوا یظفاحم زکدهرفو مانالایت

 تحا ساو تماقا هدزوکب اشا ناصو هدنسهناخ یدنفا لماک بولوا ماقما اشا قطصم رادعلس

 ۰ ردشلدا نامرف هرز وا كلنا

 شغل وا هيج وت قي ولوم بلح هنسهدمع یدنفانسح هداز ا ناب مکح هدهدتعلاید طساوا و

 دیدح ماظن نال وا رک ارق د هداتنا و الا هجور هسا یراق هند رایصتم ۰ كناسف و ىلاوم بول وا

 لرع ندقلیشاب مکح هلتمج یکج هلک مزال یسقیک هبلح هدنرورم هام دنچ یتبم هنفیدلوا ندنساضتقا
 2 نیبعل :یشاب ےکح یدنفا قداص دمع ندهصاخ یابطاو ندنیسردم هن رب بونلوا

 نکیا رشلک هدا رب رحت هنفرط با رادرس یهدامره ماظع یارزو هرزوا ینافع نرد بد

 N رهتشم هد هناتسآ هدامر بوندا تداع یتمزاب هن رلادضتک وقف ے مت نه 1 هدانناوب ۱
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 یاد و م کد ار یدل وا روگ سہ ر تارب ر ندنفر 1 ظعا ردص ۵ رکص 0

 یرماوا ندا روهظ هدیونلوب هدنویابه یودرا ی رفع مادر و نرو لالخ هنذوفن
 " ییرارادقوج وبق هبودرا هلتماقا هد هناتسآ نوا یرایناسفن ذذلتو یراسفن ززعت نکیا ر مال هام

 ۱۱۰۱ رب راد یک هوا یودرا كنسهلج ده اه توبل وا بسانم یرلکدلیا لاسرا
 هدنلالخ هموقرم دنس نوحما یک ناد رق دوخاب و ندنصنمای هسدارا و یردیا بط ییصنم ۰

 للخ زویلت یسادفتک ویق ماش ندرلیشاب یوبق هدقدنلوا ثبشت هنسارجا هلفلوا رداص ةت هدارا
 ین هسودر هلکعا رادتا هاحر ییوفع و راذتعا هلیناب یغیدل وا یتردق رک هن وامه یودرا اغا

 هدنمات اح ها e حاکن دقع و دو رلع امدعم اا لیلخ هکر د كن دجا د واح ek لوا

 . هشوض كم شب نوا فرصم نوګا رسو هع كماخ هدرادکسا تفقح یداغ وا هنسالب كن هلاتحرپ

 هنتاعوقو نوبامه یودرا هن مم هلکز ردرهاظ یعیدلوا یتردق هکتیک هرفس هلیبسوب رولوا غلاب

 6 یسەعقو ناشقوف وب
 لیا مور هاشا نطصم شکناک نالوا رومآمهنلاصیتسا و رهق كنادعانالوا عقب هدنس هبصق شاب

 تیر رح نوا یودراو اسکا هدییععا ردص روضح ا :قلغوشاب هلیسهاب یکلیکب راکب

 2 نوا كنيم ور ناریزح و یصکیا كنلاوش یمهنس ( ۲۰۳ ) بونلوا اطعا هقآ هسبیک شب نوا
 هم تکلاس و عقاوم ضعء) هدنلتاح قالفاو شلروک دنف رط نور هلا هلک رکا ع یتوک

 لوا راسو اشاب ناعلس قیاس یاغا یسادقک یلغوا یلروزو اشاب ناف د ارم نانلو رومام

 هدندورو هناشفوف هلتروصو بولوا شارویب نیبعت هنتیعم هبرکسع یاسور نانلو هدیلاوح

 كب یایروام یسهدهو و قالفاو شالا عمحت هدا و یراوس بی رق هک شب یمرکی هدنس ودرا
 هلا بیغرت هنانوریص ییههرکسع یاسر راسو یرااشاب نانلو هدنتیعم بولک هنسودرا جد

 ۰ ردشوس هراؤم تالک و هبسانم عاصت راد هنیرطا عابنا هنیرما كننراغوبشاب هدلاحره

 دحج دبصقر لصالاق قرهلوا لصاف یادغبو قالفا یسهبصق ناشقوف نالوا یرلهاکودرا

 ۰ ىدا شلاق راب ریک راکو راسیلک ضعب قحا بولوا بارخو قرح هدقباس رفس نکیا
 - ی یهدنسوشراقو قردلوا رورعم هه ی "هوق یهدننیعم اشا نطصم هلتروصوب

 ۳ وا هد رح اوهم ت لکا نرو شاب ناه قرهتوط هدنسهبانم

 رلکب لیا مور هنسهدهع هلیبسح لاحر طعف ًابفاعتم بولوا ناریمریم هددهعلا بیرق یسودنک -

 . نادنچ یتتبرفظم بویمهکچ رانا ریم ریم یکهدننیعم یتغیدنلوا هیجوت قلغوبشاب هللا یسهاب یعلیکب

 یدیشمامهرامیح هحراح ییرفدل وا رواب ورا هت اک یاکرا كنودرا ینیدلوا رورغم ندر دیس

 رهن ةيفح یا زنج مان فوراوس كنهیسور هلا هدا و یراوس بيرق هکب نوا هسیا هدماکنهو "

 یتعپ ندفرط یکیاو هراح هلا یلاربج هچ كرهلک هلع بيرق هناشقوف هللا روبع هفرطورب یت ریس
 .هرواشم هرزوا كیا موجهو تکرح ندلح مان توجآ یرک اسع هچنو ندنفرط جوکت یسودنک



 ۵ رکو بول وا شلر و هنلبعم ودنک نا ۳ كن ینابر وام قرەلوا لفاغ اشا نط صم ندنر ک دنا

 تعاس یکیار ندناشفوف اغا نطصم یشاب ید یعیدل وا شا قوس ه ورايا هر ك ید ردق كب

 فداصت هنسب راوس نند دلاق تعاسر هماشخا یوکح یک لس كنهدعلا یذ هدفدل رب آ

 از همسر ادعا رگ اسع قررا ندنررر نیفرط داع را هک د اد راع بتا
 ادا بحوم یروهظ هت هل و كند قحا وا دراو هاشاب نطصم یرخ یتیدلوا شاک

 هل رفح راسیرتم لددحابص هک لوا هروشلادعپ هلا اسور راسو راتشاب ناریم ریم یهدنتیع» هلع وا
  ترابع ندنرک اسع هیسور نانلو هدنرهلباقم زکلاب ییعد طف ردشلیا رادتا هتاماک کسا هرم شعب

 ٠ ندراز هشيم رها ىلع قرهلوا لفاغ ندنفیدل وا هرزوا كلک یرک اسع هچم ید ندفرطرب بودا نظ

 ندلوق لوص نکیا ردا كنج بویلوشراق یتیرک اسع وقسم نانلو هرزوا كل هناشقوف هلا حورخ

 رارف هنفرط لارا یسهقرفرب كنهيمالسا رک ا هع یراوس هلکعا روهظ هم یرکاسع هم ید

 نیر هزو بونود ورک یسب کا لرکسع هداب و یسهیش كن راوس ردا تیارس جد هراس هلکعا

 ندنراکذم هدا رارف هد ونارواط هوا ید ناکدای رادقر و قرفتم هرم راسو شرکب هلبا روبع
 ا ا ردا ترداس ها ل ل هرا لک و
 . ردنف وا لر دید هراس یایساو هاج و تا اا

 ۳ نر ساب یاس لوس EOS روز دن ید دن ترا
 ولشلاق هدرلعفوم یرافدنلو SE ان رسوار . رزوا یسک و كن کا ع هور

 lL یا قوس ورايا اهد زار یسودرا عرووف سرب ینادناموق ابّتسوا ار la > ۇم هددسسا

 یسودنکو هلح مان هداراب شیلا ةهدقم هلتکرح ندعقوم یغیدنلوب هدنسبتلا كنيکترف نارب زح كرەروك

 ر ورم تب رم سورتوط یرک اسع ایزتسوا هلمباب هدنلئا وا كموقع رهش بورا و ردق هنسهبرق نتوکس

 یر هبراحت لوخهرف هدتلارا هلیسب راوسولناقگ ندیاروهظ هدانناوب یدیا راشعاب تاماکعتسا ضعب هللا
 دن ررکسع یهدناشفوف هللا رورم یهنوط كنولناشع ردق ك يلا شب هدنلناوا تنکنرف زوج یدل وا

 قوس هسهووا ا د رکسع هفاک جد عرووق هال [ اربخ یراکدلک هناشفوف هرزوا كعا تنواع»

 كنسودرا ارس وا هلرس ودراهیس ور و ریدیل هنل وا هلا وح هف ورا وسیسهدنام وف كنم رک اسع هيس ور طقف یدتا

 هدر هرکی كانیکنرف زوم ۰ رلیدالشاب هکمربدلی هرکیدکی یني راتکرحرب ره قرهلو توق یرهقالع
 هدنس هدناموق كنبناب روام یک قالفا بولوا هدکعش داب ز نوکره یسودرا ولنا یهدناشقوف
 ۰ یداک مزال یسعشل رب كنراودرا ایّرسوا و هبسور هلغه اربخ یغیدلوا غلاب هک یمرکی هرزوا قلوا

 رویاط زوتطو بوط زوتواو هدای رواط نوا فوراوس نیل هصک هدنزکس یمرکی كژوم هيلع "هاب
 رایدلوا لصاو هنسودرا ا رسوا بولک ندنفرط توجآ ام یب هلیسولتآ قارق مارو یراوس

 یدبا رار روط اط قاط هدنلحاوس یر هو و هدناشقوف بولوا ردق كب زوتوا هسیا وانا

 یرعوط هناشقوف هدنرب زوتوا زوم هقفتم رک اسع یدا راشمرب و ماکشسا جد هنعفوم ناشفوفو

 هدنفرط هنو هللا یراوس هدیزک كب جوا اشاب ناقخ هدننص هناعمو فشک نکیا هدکعا تکرح



e ۲۵۸ a 

 دکتح هل رارکسع د وات را نانل و هدنتمدح هبس ور و قازف بوک ی ی هنت و لاحرد و تون روک

 ندورک نیغلوا روبحم هتدوع یرکسع قازق ندنهیدل وا للتدش تباغ یوه كنولنامتع طف رلیدالشاب

 رایدلیا هداعا یتسی راوس ولناقع كردا هلاقم هللا مابق هتنواعم داحالاب یرایراوس هچم و هیسور
 یرلمازمنا رلنآ هدنراکدنا رورع یرهن كردا رارفو تدوع هل و یراوس یهدنتیعم كناشاب ناف

 ییراهاک و درا جد رنو لردا تیارس ځد ه هیءالسا رک اسع ردق كم ترد یهدنفرط هت وا كره

 یعقوم وب بوتوط ولناق كاب زوتوا یتنیبام كرل رهن هنتوب هلبا تریس هکنوچ ریدتا رارف هلبا كرت
 یک یریکدتبا رورم ییرهن هنو هقفتم رکاسع هدنرب كنيکنرف سوتسغا هلب رللوا هدندیف هظفاح

 هنحانج غاص كنسودرا ابتسوایراموصه یادتاو رلیدلیا عورش هکنج هلبا روهظ ولنا ماطرب

 هدنفرط لوص كنسهداح ناشقوف قره [بوط هلو هلب راغل وا هداعا قره ا بوط قوج كب طقف ىدا

 ناشفوف كنولناغع هدقدلتح هر كسکو یهدنس هتروا كنامروا هلر تکرح یرغوط هنامروا عقاو

 ۱ تاماك “| ضعت قرهلوا ترابع ند رڪکد یجانج غاص یدن وروک یرادقم كننوق یهدنهاگشب

  بولوا ترابغ ند راوس جانجلوص یداررروط هدنکوا ككسانم مان ( لئوماس ) هدنسهقرا

 توروک ی د رک اسع هبسور نک ندنامروآ ادا ولنا یدارشل وا دتع لدهن وص ) فوتلیم ) ۰

 یا نوا یک ینیدقیچ نذقلیلاچ غرو وق هدانا یرتقدالشاپ هفغآ بوط ندندرآ ماکعسا لاحرد

 تنواعم هلا راد وط ماطر ندعقوم لزوکر هنموڅ وو یدتا موجه هولناغ هلا یراوس رواط

 زوسکیا قحنا بولوا مزینم ولناقع هلغلوا عقاو ید یعوجگ كفوراوس هدنفورپ هلکن او یدلیا
 ا ا الا وا را بورک ونا 7 وک ذم لرهیتسبا قجلق یرهکی ردق
 ینادناموق كنب روباط موج مه ردنا تیرا هجردرب ادرک کی هدن کد تسرا قجنا نسوق ها موج

 هددسدنل وا موج هعفدو یدلوا روبحم هتدوع لوق مو قرهلوا لوتتم یال آربم هڪ نالوا

 هناح هبج یک هدنجګا زساتم بونل وا ع ورش هنتخادنا ب وط تیا یدمهنلوا بای رفظ هب
lTیرلنالاق هی بولیجا وبق هلا روز تيان هلرلغا تاب هدهعفادم ماقم  

 هعفادمو ظفحت تونابق>ولناشع جوا یللا هک یدنلو ځد رسانمرپ رکید هنو یدلیهنلوا فالتا

 یار كرهکح قارب ضاب هلرطروک نځددنالرضاح بوط ندنفرط ولار سوا نکل رشفلو هدندبق

 ها وحا كن وام یودرا ۽ هک ۰ ردروطسو رخ ود رایدل وا ے لس بولی رو ناما ندن رکدتسا

 3 هک یروبع هنفرط لارا کزوبامه یودرا #

 e ج مر کا راد س یوکدعج رسا دلزوعو یحچ وا مجرب تاک لاوش یسهنس ) ۲۰۳ )

 وتو دنسا رعص کلفت و مش تودا تکرح ندنسارخح قع“ ور هلا نواه یودرا اشاب

 ُ ۳. هرکیا هدف واه رک اذم یعحهل وا تک قفلوا تکحرح هلهح ون هروک هلاح و تقو

 قردل وا 0 لأ مرکا راد رس قح وا هواه یودرا یر تشح و رح یتلنوغزو

 3 4 ها تدناسفت و ضغ یارحا ر ەنمەكج ییفلغوبشاب هدب وتل و هدنتیعم و هاا قطصع نامش



PSEA ۱۳و شب ی  ADE OAهر ۱۷  Eری از وا  

 مدل یرفدنلو لا سرالاب یراوس ا حوا روا ینوا بلق برف ید هرات ود را
 هیلع تار رح هدنننک یرلطنا تربغ هماقتنا ذخا ندادعا هلا عج یرکاسع نالوا قرفتمو تاب

 . ردشلرشوک
 كنغیدنل وا تک رح ندنسارحص هز لس هلا نوامه یودرا ینوک یکتا نوا كنهدعقلایذ هدعب

 رم ترا لا کما راد هدف وا تداوم سارهم ناب ۱
 راصبهوطو یسهیفصت كنادفب هلیدبعبتو درط كنادعا نالوا عقج هدشایو یشلوا ماقتا ذغا ندنعشد
 هلا نوامه طخ نالوا شلوا رداص راد هنناصوصخ یسهظفاح كنسهعلق ردن هلشوقت كن رافرط

 رولک م زال كلدبا باعصتسا هناخ هبحو بوط ردقنو كملع ندنسیغنق كن راربعم نیجام و یقاسا

 نب هتشیا بوالشاب هزوس مرکا رادرس هرکصندقدنل وا تئارق هلصو یواح یەم داوم ضعب یک

 ۱ ی د تولاق یرطاخ رخ تنه دم ملا فراتر یر
 یالوا بسانم نوسلیوس نوهاضر هللا ینالک هنرطاخ سکره بودنا یسهلءاعم متص و وفع دعباعت

 داحتاو قافتا هدنو ردند ماو زا وا لاعفنا هنایلیوس ود یدنلیوس نوح ینایلوا بسانم رونلکد

 هسلارولک مزال تکرح هلهحو هروک هلاحو تقو یانعتقم قرهنلوا هرکاذم هلیکلرب لکوک ردمزال -

 هدک دلیا باوصضسا و باطخ هب هلج ويد نوسنلوا تکرحو لع هنوک لوا قافتالاب بوتیچ هجراخ
 یرهص وصح عفانم یدنک ررابتخا نا شعرا لغذا هی هلا بلج ندنفرط ا

 یرپوک و هل را بیوصت ینو ځد تروشم لهاو بیست یتسمل وا روم هنفرط لارا هلیسهظحالم
 ن رظان یدنفا هلادبع هداز جهمارضوط نانلو یعیقوت نامه هلیسمالوا دعایبم نامز هنساشنا

 هدنیچام ماتسا و للع باصعا نایلوا ردتقم هلوز و بوکز راسو مالقا باتک هلفرش یاول قرهنل وا

 ار ار راذگ هفرط وشراف با ل هرکصتدقدل وا فک نواب یردرا لا تفوو را
 یحوط یغنیدل وا نددمزال یغالبا کتب بولوا دوجوم بوط هرا ید قرف رببک و ربغص هدنوامش

 ۰ یدلریو رارق هرزوا قفلق لاکا هلبلج ندنفرط لیعاع"ا یاصقن هلغفل وا هدافا ندنفرط یفاب

 ناخ كردا هراخم هلناخ نابوق كناشاب نسح یزاغ یلرازج نالوا یرکسعرس یناح لیعاعءاو

 لوا دعب اق كنا شاب یدبع لوجوک رزو قنلسو یسعا تکرح هن رزوا ادعا نالوا عت هلن هم

 هلا میرس ریس هرزوا قلوا یسیجهخرچ نوا« یودرا ندنفح ههل وا بسانم يتماقا هدیلاوح

 نانلو هدفرط لواو كرديک یضوط هاشقوف یسهدهو و قالفاو یسک هنو امه یودرا ندلیعاعما

 فرط هلغلوا ریکرارق هدروک ذم ساح جد یسلنا كنجو برح كنهآ لردا هراخت هلبا راشاب
 ۱ . .یدنلوا شن هلع هاو فرط

 . هیمالسا رکاسع جوف حوف ینوک یصشب كندشرشلا ةجخایذ هرزوا یرارق روکذم سالح

 لیعاصما هرکصادقدنلا یسهقرا كنهبرکسع فئاوط بوالشا هکمک هنفرط لّیاربا هلا راقیچآ

 یاول هاشاب دجا هداز هروج نانلوا توعد هنواست یودرا هعفدو بونلو هدنس هطفاسحم

 مرکا رادرس ینوک یحنزکس كموقرم هام هلرب فیقوت هدفرط ورب و هیجوت یشلما اق فیرش

۱3 
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 هدقدل وا لخاد هنغاتوا نالوا بصن هدنسهټ لارق عقاو هدنناذاح لیئارا كره ییهنوط ید

 هباشاب نام د رک ندمارک ناربمریم نانلوا بلج هنوامه یودرا هرکو بونلو هدنسه راح ناشقوف

 لوق عاص هلا قلناریمریم هاغا نايا هداز وغوقو یکلهدرکرس لود لوص هلا هیطع رادقم رب

 ۱ ۰ یدنلوا هیجوت یکلهدرکرس
 ۰ یدنلیق ثبشت ه همزال بابسا هرزوا قلا یماقتا كنسهعقو ناشقوف لصاما

 هی زور دنچ هدنسارخص لارا لا روبع یتی رب هنوط لا نوه یودرا مرک | رادرمس هدعب
 ضعب ندنفرط یرلتضح لابلا لس ناطلس اباطخ ۵ هرکسع فئاوط هداننا ینیدل وا تماقا نیشن

 هدنوبامهیودرا نوبامهقسن نالوا شلرویب لاسرا همرک ارادرس هلا رادصا یواح ییهنس یایاصو

 (ی) هدرز یتروص ۰ یدلوا رشن هفرطره هلا حارخا یسهریثک حو ىدنوقوا سانلا ءالم ىلع
 روو دارا ا

 ۳ تر ورم ا اعا دحاشو نالعا هدننارهعلبارابیهاشداب قو
 هدازاشاب ىلع یلئادهبتو اشاپ دو ر زو یظفاحم لار و نوبامه یودرا ناکرا هرکصندقدنل وا می
 هنفج هنل وا تکر ح هلهج و هرکصذدنو هدلاح یراقدل وا رضاح هدیمرک ارادرس روضح اشاب راتح دجا

 ۱۳ او یخ رد کی تاود ناف مروت نسل نانگوا دفع راد
 زر کا عابر هاتسماش وا تیامر راو یرینددمرب نکیآ ندنساضقا یرامدقا ماظن

 همش ندنرکدلکهدبا رارف نامه بویقاب هنسهظفاحش سیر هسیا هدنروصوب بولوا یراوس هلیکرادت

 نوناق ندنکیدلک هلوا بیس همازبنا یسفلوب هدنجما یراوس كراهسیک نابلوا یتراهم هدکلیدنج هیو "
 قامو دهع نوحا یرلمام روح زو ندند یادعا كنهلج و قلوا هدا یسهلج هرزوا یرلعدق

 ندنساضتقا یراعدق نوناق و ندهمزال قلوا هدا یریراوس یرصکت هدقدنل وا ناینرد یرتروص قفلوا
 تراسح اکو هلسهمهاو یکج هديا نوکت لاقو لبق هدایز ندنفیلکت یسلوا هداب كنس هفاک هد هسا

 ۳ ا و داور یاو ار كمف تومن وا
 قفل وا ارجا یاحعا هدورلبا هرزوا هینس تنس بولوا نون سکره ندنضوصخ یرکسع فیلح

 ۰ یدلر و رارف هرزوا
 . یفیدنلوا تلصاوم هنسارعص هقنال عقاو هدنرانکیوص واهزو هلتکرح ندنسارعص لیاربا هدعب

 یدا ینوک یسترباهعج یسادتا تالولیا و یحنرب یمرکی كن س هعحایذ یسهنس ( ۲۰۳ ) رک نوت8

 هرزوا تساقا هلا یراوس ردق زوبهب ترد هدنسهبصق واهزو نالوا یذاحم هنسهبصق ناشقوف

 دیک هدناشفوف قاطنتسالایدل هلکلردنوک ریسا ولهچ* رفن یکیا ندنفرط اشاب قطصم شکتاک نانلو

 ثلتعاس نوا زکس هفرط ندنسهیصق شاب كنیرهت تربس یراح هدنسهرا یسهبصق شاب هللا ناشقوف و

 ۱ و یو راد ههل رک اس هور هدنسدبصق تالر ناک هد هفاتسم
 ماكا هنفرط بونلوا اشنا یرپوک هنرزوا وص واهزو نام هلغلوا دیّوم جد هراس رابخا

 نواه یودراو رناریمریمو ارزو هلج ینوک یلاص یعندرد یمرکی كنهایذ هرکص ندکدلرپو
 ی



 توت وا توعد هیر ۱ رادرس روح یرلاغا لساراو تل ود لاحر راس و یرلاغا رفاح واو یسضاق

 ترا هنسارجا هیفیلص :لوصا نالوا رک رارق ررح هج ور هرکص ندک دلیا د وعق دن رب ول رب سگ ره

 دنلکاصف كتان و ربص هدداهح سا 2 هک هلن وش ۰ ردشفل وا تع صا یارحا ًاعابنا هد ون ہنس تاس و

 . هرکصندقدنلوا تئارق هدنسههحاوم هلج دغاک هعطقر نالوا شا هلق راد هنلئاذر كفرا و

 مالسهیلع و انس ىلع دواد هرزوا یتیدلوا روک ذم هدنح رات یلقدنف یتیفک یرلترضح مرک | رادرس

 ننمّولانع هللایصر دل ) بوروب شد رد یعدق مالک هلا فیس نالوا بوسنم هن راترمصح دود ولا

 هداعد نانل وا هدنبیقع یعیدذل وا ےس هسک ره ییبنم نوعصم كنس وع کتیا ) ةرحشلا تك كن وعیاس ذا

 هعلابم هنن رترضح مرک ا رادرس هلر تقاسم ییرر سکره هدنماتخ توبلاق دیک قددمالغآ

 اخ ا ه هرواشم هارکص ندنراکدتا قامو دهع هن رلکحهبع ود ندنعشد ردا هقاصم و

 هن رزوا نعند لب رانکر اغاط عقاو هدفرطل وا هدقدلرا و هنناذاح ناشفوف تیاهن لردا نایرج رهثحایم

 ندوریکو هنسهظفاحم لرسج اشا دوم ظفاح هرزوا یبسلت كنرلاغا لیاربا هلکلرب و رارق هکغورو

 ۱ یوم هی ورا نامه ول روا نانو لا ا

 0 . (۱۳۰۶ هنس علاقو )

 هرکصندنسارجا هیفیلح لوصا بونلوا اشنا یرپوک هنرزوا یبوص ( وا هزو ) حورشم هج ورب

 هج ود عقاو هدربن رانک هللا رورم یموقرم رېن هیمالسا رکاسع ینوک یا یمرکی كن هعحایذ
 بول وا لصا و هن رانک ی وص كىنەر نالوا هدهفاسم تعاس ترد هنسهیصق كنم یسادرفو هنسا رعع

 قرەنلوا تماقا هداروا نوکر ندنغیدل وا رب ثالهفاسم تعاس شب ترد هناشفوف هسا موق مملح

 3 0 3 رادعم راز رااشاب یرلهد ترس لوق لوصو عاصو اشا یدبع ی. هخرح هدرنص ادعا لاوحا نشست

 قداصد هثسا را وس نعود ردق زوبشد ةد ردن تی رق هاف وف تواب ردنوک ورايا هلا یراوس

 . یلتدش تیاغ نوک لوا قحا ۰ ردراشنا تدوع هرکص ندقدلآ لیدوهلک یلیخو ترشابمهکنج هلرب

 قارزم لاحرد ندنکیداکهدبا نایغط هلا ناراب یئزج لصالایف هسیا ی وص كنر بوغایروغای رب
 كب وص اشاب یدبع یهروک ذم ةعقو تویمهع هفرطورپ هیمالسا رکاسع هلکعا ادب تالت رد ی و

 ۰ ردشلنا هدافاو رب رقت هلازاوآ دنلب ندنفرط هوا

 رهن هدمرح هرغ یلاعت هنع هددسبا شلو 4یکا ینوامه یودرا هلهج وو ینایغط .كموق رهن
 ناقد وا را ا فروا مفا هر ان ےک یدل تدوخ ا ا یی

 هرز وآ ند دارا یک" و مرغ هدهاشلا ییالوا درک د تا
 هدقدنلوا دقع ترو شم سلح راد هنکجهلک مزال قفل آ سیزم هدلح هنو قغلوا موجه هلهجون

 نوکر بولوا یراودرا نتشدهدنفرط ناشقوف كن ر هنمر نالوا یدعب تعاس ترد هن رم كىنەر

 یغوطدوخابو هداروا هلغلوا شا e یل سرم یلعار هلارورمیروک ذم رهن اشابیدېع لوا

 بی رق هت وص هنمر هن عقاو هدنرانک یکتا غاط هدهفاسم تعاس ترد هدنس وش راق یرېن هزو

 رس



 فا ا ی.هخرج تیا ه 1 ندنناب رح ا ل اد نسما سی رم هدلح مان (لوق هقرت)

  لباق دماکشسا و لا ندنعند بودا هناععو فشک ییلاوح لواو بوراو وشراق هحایص هصک

 ۱۱۱ ۱ نوسا اا سیف ورا ندنکرا ریو را پا ہدلخ الو
 ی.هخرچ هلکلرب و رارق هرزوا كماعا تکرح ندنررب را ریهکی هکدلک ربخ نداشاب یدیعو كلا
 ۳ ا لاح وک لا یصرکس نوا تلولباو یه تم رهاشا
 ند فرط ادعا یلاوحلوا هدن رقت هرللح نانلوا رکذ هلتکرح و باتسا ییراوس نالوا هدنایعم

 د دل اف ااه یودرا تورو یفیدنل وا طب
 ۳ را سرت اا را عا موسه د دن رزوا کیا رولک هوامش یودزا الفاخ هلیسهداس

 موج " هبدزوآن شد بدن رتالب والم یکنج دنول هلدصق هناا و دادما نامه هدک دایا موفاشاب ی. هخرح

 لرد رفح سرم را ورندنوک یکيا كلراب رک: هلا ه راع لح بوشب رک هکنج هلا

 بوط هلغل وا بيرق هنر رب هدلاحیمیدل وا هوس یار ر هسا سام تالحم واشمر و ماكا

 نداشاب ج. هخرح EE تربع قورع قحل وا یعوعس داراب رک یسادص لنفت و

 .تعاس قع رب هه راحت لح هلا حورخ ندنراسبزنم هلحصلایلع نامه نی زسکعاراظتا هندورو ربخ

 ۱ تكناشاب نطصم شکناک هدلالخ یراکدلیا عورش هن رفح سپ ر هدنطس و كنهروک ذم یارعع هلاق

 نوک یی رلکدعا ا دعرک ارادرس هلبا رارمآ ندنکوا لرب رهک یربسا ییا یتیدلوا شا ذخا
 . هیلکلاب یطابتحاو مزح مسار بودیا تکرح ه و یا هلیسهزاوآ شلزو نعد یسهشاط یرکسع
 ۰ یدا ا شو مارف

 ها یتیدنل وا یسهب راح بوط هعازوا ندفاز وا 0 تعا س جوا یکیا هرزوا هج وو

 هرکص ندقدزو ینآ هلا موجه هنرزوا اشا نطصم شکناک ادتا یلازج هیسور مان فوراوس

 E یراوس نالوا یدوجوم كنوامه یودرا هک ی دليا مو هن رزوا اشاب جهخرج

  تکرح هبوریا بوقیح ندنربهعخ هلا یراوس رادقمر ید مرکا رادرس هدلالخو ۰ یدیا هدنیعم

 ۰ رلیدل وا ورییاکا هلن را تر یلدا راسو سارو رادزنفد و ی

  هدنناب هل راقیک ترول وآ ناباتش هه راع لع ید رکاسع یهدنتیعم هدنا یکیدلباروره ین رهن كبنمر

 تاقالم هللا اشاب افا بولک هل یراکدلیا رفح سو رت وب مکی هلرانآ بولاق یعابتارفن نوا شب
 قفالخیژک | كنس مز ىرهكد نال واد وج وم هد هيا شفل وامادقا هنمامنا هلغل وامامتان رس زم ندنکیدتا
 هن راقدلوا ناور ه هب رام لح هرکوب د رانآ بولوا یراوس هلیکرادت ناویحررب قرهلوا نوناق

 9 اکو توت ود هشالت مرک ارادرس ندنغیدل وا هدا یفاک هنسهظفاحم لکد هنماما كراسدرتم قیع

 ادعا یفیدلوا شمالشاب هکمهلوریک رغآرغآ یراوس ةفاک نالوا هدنتیعم اشا یهخرچ هسیا

 لوص كراس رمجدییسیراوس ودنک بوالشاب هفمردغاب هرج و توطهن وزوایراوسنامه كحصروک

 ۱۰ ربا یار ما نما وانک و گنک ل رجول هدارمصو هفمردشالوط یول هنقرط
 هدنراکدتا تدوع قرهلوا ناشی رپ ومزهنع هیمالسا رکاسع هلیسعا ترشابم هغعآ هرجو بوط

® 



 ۱ سگ ۲۹۸۲ حس :

 دزو رط یکتا كهاکس رە یک یدانق لات راق ید راد راوس و را سو تا هدن | راس بم راهداس ۱

 راوس هنبسا ود دلم رز ۳ رک ارا درس یب دنعد) وا ندهمزال یرلنا راظتا هلاح تاخحا تولیکح

 یر راد هلا یراوس نکیاردا یس را ورا كرل رم هلا عاحرا ف یراوس قرەلوا

 توط ندک هر سا زد ا ندرز وا اس زادرمف هلکعا مو یرارواط نعد هنس هن امم

 بول وا ورد 4 یراوس هکر ی رسا زمد رەشود هفوخ و مه و جد رلهداس یک هد راسل بم ندنرلهباد

 قرون وا راطخا یراذاع زا 5 4 یراکدتا هحدقا ندنفر E اس ور و حر i e هدن راک ك تک

 تو وا لداق وا 0 هار نا E ا توقآ ی لمس هددسلا ا ت رلهداما

 هنن وص وا هزو ردنا ا تم یمات 0 لاوما یرددل و هدسا و ِ هب ره فتا وط

 یراهراد طقف تولوا روع هد وع و ردنا نينا و ها مر کا رادرس ندنر کدتا ر رف و تدوع یخوط

 ی رم ڭىنەر قرد ورود ف هدا ناڪتسالار ی یراوس راد ودر نالوا نکم یطیص هلیفلخ

 ندفرطرب د یرلهرع هناخ هبج نالیغار هدلحم لواو هلغلوا تسکش یس رپ وکا باب نکیا ردروک

 راما هفرطورب هسیا لاح هنره قرەلوا قیرح یزارب و قي غض یزارب ندرکاسع هلغلا شتآ
 ندنرلفدل وا قرفتم كردا ال یایشا و ا یراقدل و هدن واسم" یودرا جد هد رلودنل وا

 ۲ اس ی ریو ورم یر اشر یوا یدک امر ندعدل ۲ فا ایا و

 تولوا راوس دل رسا اکیا هلا هلج ۱ ندکدتا فا رادقحرب هلا لوزا داس هح نالوا هدور

 هدشب تعاس یدا ا هبتشامح یکیدتا لقن هنازیم ر كیاتفآ هکی سهصکا ی وا كمرح

 ۰ رایدلوا رظتن هحابص قرهلوا لصاو هن رانک یی وص واهزو نکیا

 بولو ا ندلع چ وا یکا SS فونص نالوا م رک رم د ر یس ادرف ۴

 تولوا فلت و قع هدرو ذع رب یر دهن هلب رک | شالت 9 ردنا تیقعت ادعا ند کاک

 ۰ یربخ تاتکلا ر جد یر ندرلن و و

 ارزو هاب هدو دل وا 0 رف هد هاک شد ل ار ار مولا ىلع ردق دماشحا هرز وا لاحو

 هعطق رب نہ٥ یهعقا و 4 هدلاس یرلفد] وا هدیمعا ردص ریح ولقاح وا و لاحرو ناریدریعو

 ین ەعی ̂ كعد وول طوف ۰ یدنل وا رییسل هت داعس رد بعع رد قردنل وا رم دف هلج و رب رک 1 طع

 0 هد 8 یاسر هل ورا و هت داعس رد یر ند احر صاوخ ندا هدهاخم نیعلا یر

 نا چ و یاب شواج لعفلاب هدن وام یودرا غ مه هند کل وا تلسات یتعا وام یهدل وا

 NEG وا مانعا هنداعسرد جد اغا

 یجدرد كم رحم نامش نیل وا ل تسایر هل دسح یس وا قرع كن دنفا یربح ر رج لاونر و

 سل وا ا و یدنفایرب هللادبع دیس نالوا یسیعکلک نوام ناود وک هبنشکب

 وا هزو ع هاح ندا ناب رج هدنناب تول وا نکا هو رب هدقالفا قیاس 9 ) وا هزوب (

 ۳۹ هرو جد هرو ارج ةع و یک یغنیدل وا رو د ود ی وص هزو هل شا ها قع رواد ی وص

 ۰ ردررح قرەلوا طاغ هلمجوو ځد هدراګرات بولوا روهشم ويد یوعزو



 سگ ۲۹۵

 هرزوا قارا لاق لقا هلتسن هادعا یدنفا یرونا یهیمالسا رک اسع نالا عت هدهعقو و

 ارهاظ بول وا ۳ رکسع زواج ندکم یللا زو هدن وام یود را ید هدنڪګ رات بیدا ردا رب رگ

 هخرج یرادقم تعاس مراب هدنعثد تاقالم نيح نکیا شمالوبعوقو هضراع كجهد یوق ببسر

 عنعو رارف و تدوع ًامزهنم بول وا ناشیرب و هدنک ار ندروغارب یسهلج نامه نکیا رونلوا یکنج
 ۳ ۱ ۵ هنروح هطوع هفرم هردو تربغو راع كب هک بوللوا رکراک ولردر ناطباض
 ۱۳ رح یردتوا راموف تورو ید هدشناع ور لر هرکص ندنزقدلوا اتارے

 هودنا هلا بارغتساو تربح همللادابع ندا عاقسا و N رک هه ها وا طب

 ۰ ردررح ويد ( میلعلا ززعلا ریدقت كلذ ) یدلوا لصاح او

 هلي كنهیلع تلود تحص هجور یفیدلوا رکسع ردقن هدنوامه یودرا تقولوا هکوبلاح

 یدا زامرا و هد رومآم لحس نصت E N روو ار ارز ۰ یدا لکد یعولعم

 دوخاب و كي نوجا قلآ تانییعت تاق یکیا نکیا دوجوم رفن زوی ب هدنتیعم کر ر و
 ۳۳ ۳ و را بم یودرا تفول وا ارطن هاناور ضع و یدا زر و رخ ود هداب ز اتهد

rندا تقابل زارا هد رح نادیم هد هدا رویلشد شتا میت  Eِک رکسع  

 ا رودرا تفولوا طظ ۰ رد تساماراب هشنا رد تاهبلغ راس, قر لوا لبلق

 تولوا شقلوا ثحم ندنوفو ت ا تی هر وا یلوا راذتعا رادم هن وامه باک ر

 هن رهدافا كنلاحر نواه یودرا هلن و سیو هعقو هدنواس یودرا ځد یدنفا یرونا

 ۳ ۲۰۰۱ ررع ءرزوا قلوا لدا هادعا كنديمالسا رک اسع,ینش كتع هو قرهلوا یقفاوت
 رحى ندنتفبمح وتب فک كنهعقا و قردنلو سلول هعق و هدنداعسرد ا ید یدنفا بیدا

 یار ا کا ع اعاد ورا هم هلی تتطاس ناک را ندرلب ر ےک هسا تقولوا تولوا

 یدنفا تيدا هلسلوا ترابع ندنغل زسماظن ك ع یبس كمازاو هدلاح تعیقحو هلب لغت و هدنلما

 7 قو هسحو ردشعا هغلابم هجهدازنوګا ۳ سوک لڄ وص نوت نوت ا جد

 ۲۳۰ ۰ ر - ردکرک قلو درر رکسخ هلب ردف كیزو لکد كي للازو
 هلمح و یربرحت كنندنفا یرونا هکلب بویلوبعوقو هدنفرظ تعاس مراب یمازهنا كن همالسا رک اسع

  تعاس هسیا هدنرتدوع امزهنم لرکاسع بولوا نیلحابص یترشابم هکنج كناشاب یدبع جهخرچ

 ۳۳۳ ۱ را ولو مد ورو ردق نوک مرا هوفر برات ندنهیدلاوا شعرا و هكا

 ا مازہنا تروص هده راح نانلوا ترشابم بیترتالبو هی ورربغنم هل وب هلرظن عطف ندنفلزسهطبار
 كن هيمالسا رک اسعو زاک مزال قمارآ هضراعو بسر هقشب اکو قرهلوا ندهیعبط روما كلروك

 ۳ ۳:۳ هم یرک هجا ا یرفوا ثیخو تریغر ید يراق هلو
 رولی هلند ردیس هر

 هاو ایرتسوا هرکصندننهعف و ناشقوف هکردرح هل مج وو هدنرالا روژ هچګ هروک ذم عفو

 7 دوا E كعا 0 الدا رول هیسور هرت و هده ۴ی دتسیا ك.هلوراپا عرووف سنرپ
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 : رد هونشک توبلورلیا هلبارک اسع ردق كم زوت وا هدینعک و هن رک اسع هيس ور ردقكي رکی 3

 كندبمالسا رک اسع مظعاردصهدنرخا وا كنیکنرف کک یدل واروح ه را رقتسا دل وسترن

 یسهب را لوغەرق ر هل رک ًاسع هک ندیک هف رطل وا هلکع ار و م ندکشرولنامع رادقمر هداننا و ۷ یدشلک 8

 رارفتسا هدلیناربا بوک ند ه وط با رکسع كب ىلا مظعاردص هدنطسا وا كنك لولا ۰ رد رشعا چ

 ییراع رپ رارکت بوردنوک ربخ هفوراوس یلارج هیسور قحا وا لصاو هغرووق یزبخیکیدلیآ
 رسر هدنلکشدعلق هلعج یراه ع نالوا دوحود هدنسودرا نوجنا هظفاحم ییهاکودرا و یدتآ فیلکت

 a همه رز ندناشف وف توت ] ورلبا زارب هرکصذدق دقا رب بوط رادقمرب هلا رکسع رادقم رب هنس هظفاح ب واب

 یغوط هنوص ههر هدننص هناع و فشک و یدن وط عقود ه طس هرا لو یکیا ندیک هب یتسننرام و و

 هاب رال وا سا رو سه ی هنمر ید یس را وس ولناعع رادتمرب مداح ید را رادقمرب

 هدن رز وا راد یهدنف رط هت وا كن هنمر ا كننکنرف لولبا یدااتدوع و روص ی هتمر ولناغع 3

 كمطعا ردص ورلیدرب و ربخ اِ دیک د وان را نانلو هد ورايا عدل وا هدقهروق ودرار وانام

 ندرف و رو كی یتلا نوا هسیا یسودرا ایسوا بونلآ ربخ یخنیدلوا غلاب هکیزو یتوق
 : ۳3 ینغج هيم هاب یش ترا هلا | لق وق هلو دیلع هان یدبا یراوس یردقو لا یر وا ترابع

 رومي رن فوقلسو تعجر ندعقوم لوا غروب وق نیکلک مزال,تکرح هن اراکطاستحا ندنکیدلیا
 كيیدفوراوس نیلحابص ینوک یصنرب یجرکی ثال  ۰ یدلیا رارقتسا هدلحرب بیرف هناشقوف هلا

 كمطعا ردص هدهرک اذم نیح رایدالشاب 4به S0 هللا عروب وڌ نامه بواک هل ر کاسع هيسور ردق

 یراوس یرکسع ىلعا لا كنولن اشعارز ی نیبت ِ قفاوم ه هیرح "هدعاق عقوم یغیدن وط

 هناشف وف ندفرط رب هدلاح یدل وا ارڪڪر دعاس هنلاعا یراوس ید روڪ لم عفوم بول وا ۰

 وص هنمر ندفرطر هدن رک وا و وص ڭكىنمر نر ارام یدارارولسهدبا موه هکشنر ندقفرطر و

 کک

 لاحرج هسلوا قجهنلوا موجه هنرارزوا قرهلوا راقلفاطب یهدنهرآ یرارمنترسو هنتوب ندفرط ربو "

 بواب یرپ وکړ هدنفرط یشئرام هساک مزال یراتدوع و ۰ یدبا رواک مزال قم وا موجه ندنراکوا
 هدانز ېد یرارکسع هدلاح یعیدل وا یلعا هلو یرلءقوم ؛یدا راشمر و ماکس | جد هنشاب یر وک

 هنرزوا ولناق غ رو وق سنرپ ندنفیدل وا لیلق لقا هلتبس هرلنآ یراودرا هيسور وابرتسوا بول وا
 هدا روک مزل كج ه ورک سکعلاب هد ریو تک هولا ۰ یدمروک بسانم یئوسه
 هنغاد) وا 9 یعوقو ره راح راجات ا هدا تکحرح هورابا لرهلک تا هب ولناغع

 لا رنج ود رولوا ك٤د توعد یر را قوج ك كقا تاستجا ند ه راح هعفدو ًارظذ

 هزع راودرا هسا زالوا چ یراب غ رو وق لارج هغو هدنفرط قفل وا هب راح لاح ره فوراوس

 یتوق كنولناٌشع هلتسسن هز ارز ۰ یدعا لوبق جد یو فوراوس هددسدا شعد لعر و ماککسا

 ملست دوخاب 1 راحت اب ندنراکدلبا هطاحا یزغ رطره هدقهسداب ماککسا ندنعیدل وا هدای ز ك

 1 و REAR ی
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 ۳ 2 ها
 1 غ و3 زا هل و هکید)اق مرویمروک هراج هعسل ند هرات 5 زرول و ر وبح هکعا حالس

 فا بجوع رشد دل دسدا رول وا تولغم و رول وا بج وم یراتتا كلوي | رواک

 ۳۳۰.۰ ۰ رر لولا یک اج ا نالوا ولهرطاح لاو یدید زامهلوا

 ۲ دز و رار هکر ه ورايا ودرا یکیا بودیا لوبق ییأر كفوراوس ید غرووق ۰ یدتسیا
 2 د لولبا یدنلوا قالار مض یراوس روباط ترد O E روتر وز

 و قردنلوا رورع نیلحابص بولی روق یړږ وک هن رزوایوص , هنمر هک هدنسیکیا رکی

 |( لوقوقوغرت ) فوراوسو هنفرط ( رولیموفترق) غرووف قرەنلوب هدنحانج غاص فوراوس هلواقم
 . رولناشع هنتکرح كن رکاسع هیسور هدسعت عولط نیح رلیدتا تکرح همت كعا موج هنفرط

  ریدقبج هنکوا كفوراوس هلا بوط شب بودا راما هنفرط كر یفلرغا یک یراقدلوا فقاو

 هشت دن رودنک یامروا هلا نانلو هدنراناب ارز یدا العا كل عقوم ینیدنوط كنولناتع و

 ٠ بوک هلا الب كی یییداولوا رول هیسور هلغلوا یداورپ نیردكب ځد هدنفرط هوا بول وا دانتسا
 ۳۳ هدیدتآ موم اع كل ىلا شب مع رارزوا یک یرقدلوا لصاو هفرط توا
 جد رولهسور ندنهدلوا ولتدش كب يوجه جد كنولناشع هدهسیدتا تمواقم لزوکح كب

 ۱ ولنا هل راعا هناعا بوش هلتعرس یرایراوس رواط زکس نالاق هدو رک طقف ا راشم تمص

 ٠ ۳ ا ار و ۰ ریدتا تدوع هنرلودرا یک هدنامروا هطابق-بولپ زوب
 ۱ ولورا یجدیسودرا اسوا هدانناو یداردا تراظن قرهنلو هدنرزوا هبرپ مظعا ردص هدلاح وب

 هب هب رخسع روا مظعا ردص ندنعیدلوا هلصاف ردق عدا كی حوا هدننس رودرا قفتم يکيا قحا

 ا یرکسع راک ها لوص كفوراوس ردا لالدتسا یتیرغعض هلغل وا مدار انشا

 در ۳ راس ا رع نیش رس راما یدلوا عفد هلیشتآ بوط هدسیا یدریدتا

 ٠ رادقمر هززوا قلوا تناعم هحانح لوا ندنسودرا ابّسوا ردق هتفو لوا هدهسبا یدریدتآ موه

 ۱ ۰۰ تسودزا فوراوس غرووف سنرپ و بونل و كرو زارفا بوط هعطق یتلا نوا هلبارکسع
  كرنآ ندفرطرپ بوردنوک ید هنواعم هقرفرب رکید ندنسهقرا كرانآ كح روک یتفیدل وا هدنلاح.

 ۱ اا سک نینفیدلوا هدکلوربا یسودرا فوراوس خد ندفرطرو هدکلشبا یرپ وط
 ۳۱ دارو هاف ید فوراوس لوا رو هتمجر یرملاق هدنسهزآ شتآ یکیا یسیراوس
 ٠ قفتم کیا ندنفیدلوا شمهلوریا ید غروبوق هدانناو و یدربچاق ردق هب هسقوبات ییراوس لوا هللا
 ا كنولناغع هدنرانک نامروا لوا هدلاح یرتدلوا لصتم هرکیدکی تویلاق هلصاف هدنسهرا راودرا

 رزور هدماککسا لوا و ۰ یدا شم وا ران فصت هدنراکدتا تکرح یرغوط هن راکصسا نالوا مامان

  e GEسا ندنعیدل وا راط.تیاف یر رب طقف بولوا ۰ ۳۰

 یدناروشال وط یراوس ولتبک جد هدق رط یاو یدا رام هنا دلت هدنگا روفح یهدنک و ا ماکس و 3

 بولوا یرای وط زکس ضرب ا ماکسسا و  Eو هن ورلبا هدابز لا و هکعا شا ا رزوا ددعتم

 توق دن رام وج وب بودا موه ا هقرفرب هنن رز وا یرکسع ارس وا هقرفرب نالوا شاقوص 5



 رلولن ع e واتدشكهعفدو و راددزلشاب دعک ۱ ا ندنفر طط هسق و نوا و

 دع)و یر ر)تسع ر كا رکو بزربس وا ا 5 ا رایدتآ مو دی در هلا رو ورک ۶ عود قلا ۳

 یه واعم رد ندو ربک كح روک یی ج غرووقو ندنرافدل وا فا قوس قروهل وا

 . بوتل وانیکست هچراب رب برح شت هلغمالشاب هرارف ولناثع هرکص ندموعه یحزکس ندنکیدلیا قوس

NNE yS N NT0 هرکص تدم رب  

 برقت ردق هوطخ ز زودسکیا نر هنماکتسا نامروا رک ذلافلاس تردا تکرح هلصاف الب ودرا یکیا

 10 یراقد ۱ و توت اد یراوس هرز تولوا دعلق قلا نوا یرکاسع ودرا یکتا هدنرلکدتا

 هد شا دم ماتم ید راولناعم توت الشاب هغم N ا هن رزوا ماکسا هلا را وط هدا ز ندزو دلا

 یرا وس ا ا اا یا انف كب هقشد ندقدلوا 1 یراب وط هدهسیا رایدنلو

 هس راد وط هل راک هنلاح )رشت ےک د هکنوح هدن راکدتا موحش هنن رز وا ماکتسا بوقیج 4 ورايا هر ندر

 ید راهداب طتف یداک هغوفو هلناشر هناز روخ هداروا هتشيا ندنراکدلیا تمواقم قرهلب راص

 كس ور هدنفرط لوص كن هیمالسا رک اع مظعا ردص د هت و وب رایدلیا راک ماما هلل را وکن وس كرەبل ویا

 رورم ندیتشیرام قرهتوط زو هرارف ید یراس هلرارف كنآ ادتا هرکو بوروط هدنرزوا هبت
 لوفشع هلبا بیقعت یرلپ رارف نامه بویقاب هبامغت ید هقفتم رکاسع رلیدتیک یرغوط هلمارا هلا

o۳ روا رو قهر رک دا یر رک ید سرما  

 ۲ هرع تی مغر هکیذلوا واب كم هداروا ناولو مازما هردو تشک للا هدهسا یو

 . بوکیرب هدنجما ییاچ كينمر كنراهراس تاناویح و هود و یراه رع تامعم و هربخ و بوط و یراتلرغآ
 ٠ اما بونلو یراهزانج ردق كم شب لده یتشترامات ندیرح اسو یی فا عذام هنا رج كیوص

 ا كنهتفتم رک اسع یدنلا بوط لوچوک ترد شقلاو كوب یدیو نواه یتلاو یدل هلا را كر ها

 او ترد یو كن واناغح ارز ردندنداوم رولوبع وف و ردان دباغ و ۰ یدبآ لا هزومتلا صد یابفو

 . دهح و تویلوا یکللبش كن ولناعع و یربددت ءوس كيظعا ردص یاس كت رفظم هدن و و ید هدایز

 یاعیاص ندنعیدنل و هدنلکش هعلق ام اد یسهداب كت هقفتم رکاسعو یدا هه راحرب و هلا تاتو

 ۳ ا لع لا تاو روا کیا تمدح لزوک ل ید یراوس یسرغرطو یو
 رولناغک هت شب ندنغلدلوا هدایز هجددع یریوط كن هقفتم رک اسع و یدلک بلاغ هنسراوس ولناقع

 . هدهسيا شلجایلو شرکب هنرزوا هبلغو ۰ یدیارزامهاللوف لزوک كس یدییرلیوط نالوا ر

  هوریا هگدلک تاعلت ندهنایو ځد غروب وفو تدوع هنعقوم یکسا هن فوراوس هل مما كنیکتو
 .  مظعا ردص ۰ یدتا تعجر هنعقوم یهدنکوا ناشقوف جد یرکاسع ایزسوا ندنکیدمهدیا تکرح

 لوا یرمشل :یرک اسع انزسوا ادو ۰ یدا شل و دکان جد یرکاسعو د هسا
Oبوریدلاق یسودرا غروب وق هنرزواتایلعت نالک ند هناب و نکیاشمریک هباتشم هدنسیتلا یم رکی  

 یسهرف كنهروک ذم راع ًارظن هلاحو ۰ یدلبق رارق ا هدنر نوا کن ا یک
 . یدا شلوا ترابع ندنطبص كقالفا



 دعت ورب سک ره
 E نالوبعوق و هدنفرط ودنکو لیصفتو نایب هلهجو قجهلوا بج وم یتاهابم هدایز هنفرط ودنک

 . هدایز هنرارکسع ودنکهروک ذم ٌةعقو ځد هدنربلانروژ هچګ وال یکیدلکه دا لیلقتو زس یناریصقتو
 زونه قباس لاونمر هله ۰ ردشفل وا ثح ندنوق كنوامه یودرا نوجا قلوا بجوم یرانفقا

 ۳ ۳, هالخ نوت نون لزا ود یدا راو یری كی قرف هدرک ذلافلاس ماکعتا نایلوا مام

 .  یکیدید كرانآ هکلهتوط یدبا لیلق هدا بولوا یراوس یژنکا كنهيمالسا رک اسع تقو لوا ارز
 ۶ دن ورالب بولوا هدایز كب ناصقن هجوط نالوا هبلغ بابسا یاوقا نوسلوا ودرارب كلکی زو یک

 رزق قوم تول وا هرزوا لاونمو هروک ذم ٤ دعو و ید هدن رالات روژ دیک هتشدا

 : ترابع ندنآرف قوزو یشاب FE ةف و نالاق ماعان جد ییاععسا یعیدل وا شا ترشابم

 : هداهم مدقم هنسرپ هکلب بویلوا یثرب هداعلاقوف ی مدبلع كن ود را مظتنم یکا هودرارب

 ِ E e كب ا ڭنەچ هلىار قوزو یاب ماطر هدن راهب راخ -ش

 ۰ یدا هدامرپ قحدتل وا تارغتسا و e ر

 ۱ میل ناطلم هکربد خ جروم مات ارق نالوا شوا هدنرابد هبس ور دلت رافس ندنفرط لود دساا ر رگ

Eنالوا ترابع ندرفت كي زو هدنرق ی وص هرو 3 هدق القا ه رک ندنس والخ كن رات طح  : 

 | هدنراوج روبزع لح یربخ یکیدلیا ناشیرپو مزهنم ینیرکسع رفت كيب زوتوا كنول هچګ نویامه یودرا
 نالوا یتبعم دوج وم هدفدل وا لصاو هنلا رح هس ور مات ( فوراوس ) نانلو هدندناح ناشفوف نک

 . ییسناث كنسهبصق شاب هدنادغب تکلم هرکص نددام لوا ردشلوا ضراع مظع قرفت و رک هوا 5

 .یلکو  نامرت 98 هدندبعع و شغل وا قار >ا هژرتفرعم ن لارتح هبس ور مات ( یکشاق ( صالق هدلب نالوا ۹

 ردشطا ربرح واد ردشل وا راتفرک دندن ول هیس ور یرلدعلق ردن و هقنلی قثاب و

 2 2 روم هلذل وا ناو مدقم هملیخ ندنراهعقو هزو و ناشقوف قباس لاونمرپ یسهعفو صالق نکل
 ۷ 4 ا ا هدنراتد هبسور نامه ردیعا قق هلس ر كنتاعوق و لكنهنسو مود رم

 2 ج هلوار اضتفا "یداب هراول هیسور زکلاب ځد یتسهعفو هزو و شمروتک هنتسوا ینتلآ كعیاقو بودا
 ۱ ۰ ردشمزاب هدنروص

 .  قجهزو ییفک كنسهعقو هزو .دیخاع ید راول هيس ور یسادرف كنهروک ذم عفو هکوبلاح

 4 اشاب نسح یزاغ یرگنعرس لیعاعما هعدقا : هکهلب وش ۰ یدبا راشمروک قلنوغزو رب هدنروص
 وا كنجرب ها ولهیسور هدلحممان یسیرپ وک غابد عقاو هدنهاکشیب لیعاما ناخ یار کت هلرا

 یسهنس ( ۲۰4 ) وبشا بولک لا هیلک هوق ولهیسور هرکص ندنراکدلکح هب هعلق اضتقالابسک

 اال ا نسخ هدکدنا ورو هتسهعلق لیعاعما یوک .نیهنچ وا كنم
 ات اف را a نیکعا بیقعت هلا یراوس هدنییقع یکیدتا روبح هتعجر ییرکاسع

 . . رارکت طف ۰ ردراشعا تدوع امزهنمو اب ولغم بویمهروط هدیلاوح لوا قترا هلکلک هعوقو
 ٠ دادما هلا رکاسع هدای و راخذ یفان ندقلوا ظوحم یرعا قییضت ییدعلق هدب واکهلبا هیلکهوق



RSییتفومرتا كناشا نسح یزاغ یمازبنا هلهج و و كن ودراو ید هدنس هانم یانح غاص كنودراوب  

 : كفرطرب e یس ود را ل وی هیس ور ځد اشا نسح نانلوب هدنس هب

 العا یراتام و هحسا یعل هب رح تالآو فوتسو لکم یراهربحد و رب دمو لماک كن رلغوبشاب و

E 

 كم ا | رادرش Es تار ر < نالی زاب ندنرفرط ناخ ى کت لا اشاب  نسح نوچا یو

 : قترا د د ودنک ه رکصذدن و هکنوح هدنعلد لوا لصاو هدندوع لارا a ح ورشم هج ورا

 1 و رک و هلرعاعما 2 5 ند کح هدیا رور هو رط ور توبعهر وط ہدف رط هت وا كنهنوط

 ۰ ردشطا تاش هسا ہل ۱ هاا هلا دونح ود وعن دن . رادعاق نام ا

 یو ا 9 9 تكننکغو تاذلاب ی ود را نالوا مز هدلیعاع| هرک و كن هیسور

 یسودرا فوراوس ارظن هلاک رح طخ كنولهسور هو ریش ورا لود نالک بو هنکبج یی رارق یز وا

 یرک هلا لج دعفوو ندنعلدل وع وف و یسادرف كن هعق ةعق ور ی یوعزو هزو ىجا بول وا

 ۰ :ردشمام ی وا طاسدنا و رعف باساک | ي ی

 لارج نان او ۵ دیس هاب اتم یجانح ۶ عاص كن ها دین تلس ھ هبس ور  هکردسا رو * هاشا وتربع یاح هتشیا

 یچانح عاص كن وام یودرا لاح رد والثم یدل وا یداب دنعا زن كنسودرا مرک ارادرس فوراوس

 ۰ ردشلا راظا, یفیدل وا صوصح هب ودنک تمظع و تورج رهبر و نادبم دنت وک و رک

 هداعلا یرح ىلع كنودرا ر کورد هڪ ۔اک بث یسهداع ره باسا كن هشاس تاعوفو

 كصاتش ۱ قوحر هسا ا تولوا فو وتم هن سلوا J r كنا بسا ی ونعم و یدام 2 رفظم ٤

 ناه هدنتمجر نیم هنعیدلوا ترابع ندنسلوا كنهآ كهدنانکسو تاکرح و دوج و ك هلبرکیدکی

 ۱ ید و فظم اردان تولوا دیعب ندرفظ دحرس هلغلوا دیبیش دصحم لیلع کور دن

 ۱ 2 وطو یراوسو هداس ودراره هذه ةلاطاو زلر و دوج واکا قرولوا دودعم ند نعول اق

 9 رهام هدنراتعنص و نف كن هعب را فانصا و تک ره ند ررسدنهم هلت رک اع چ

 : شما ور هدنحالطصا E دعشل ندقدلوا لیکتسم یر هبدام تایسا دنا هلهج ووب یا

 یک ناحی a ودرا رسهطباص تواکمزال قلوا هدنرب ى ۔ےلصم کا طل رو 1 یراکدید "

 ۳ ۱ تافاکم و تازا نالوا ی دادیم یچد د كن هنکلم طاصم واست ی ا ۱ كنو رول وا لطعم ندلعو لعف ۱ ۳

 ی رااح ی یتیدل وا تازاح و رحر هرو هناا ندا رن امرفو حیطم 2 هکر دب را دمضق

 . قعارق ناشو مانو قلا ناديم قاقحسالا ییراودنک ځد نریدتا اهلا هتارطاخو تلاهم و ادق

  بیهرت یریاس هلا بید أت ارج باڪصا هل وا یرلهدام تافاکم و رحا هدنروص كح هروشود دم رایعاد

 ها رغ وا تافاکم هروک هن رالهاو تربغ كن ر ره هللو و رسزوب یسهشئاط یرکسع هسیازفلوا "

  قوش سکعلاب بویمهراب هشيا رکسع نانلو هدنلاح روتف هلو رازعا مادقا هکنجح ب ول وا راکول

 ددد ترغ راع هيلع 2 ردم لوا ااغ هن سادعااعاد رکسع نالوا ا ا و

 هدرما لوا طف ۰ ردراو هیظعدباوف هدعیصتلو یب وشت هکنج هلیحتو كب رګ یني راهیلم تيجو
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۳۷۰ be 

9۰ 
 و یسهعاشاو فر ِِِ ۱ تایهاشداب قطن تر وص هرز وا گ هردم لاونم لا

 هنلوا راکنا ینیدلوا شمرب و شهاوخو ترغ هب هیمالسا رکاسع ےک یسارجا هیفیلحت لوصا

 ۱ كن هیلع تلوح ارت ز «یداهداب ز ناصقن هده دام بابسا بول وا ندننامقت كنه ونعم بایسارانو قحا

 ۲ هدلع یرفدلوا هدامآهزارف هک رادت ناویحررب قیاس لاوتمرب یک اراب رکی نالوا یرکسعهدای
 ۳ . هداب نالوا هدنسهاش ودرا مسج هلیبسح یراقدمهنلوا لیززت هلاکداپ فص هرزوا یراعدق ماظن
 كنه رح تاودا هلتسن هنادعا دحلسا و 1 رادو ندنغیدلوا فیعض تناغ یرکسع

 ِ E 4 رطتسع هطبار نالوا هدنس هن اثم قا ا ۰ دوان سدنپم رهام همش ناف

 ا 0 اا فاو ا لقا ىکا خد كاسور تولوا هد
 1 . «یدیشقآ تابا هچرک | یتغیدلوا ندنراهمو هکلع باعصا هدنصوصخ شیلا قوس قرهلوا رفظم
 ۱ | كرادرس رب ر ردتقم هعاقبا یتیدیدهتو مدقم یآرلاب لقتسمو ملکلا ذقان یکاشاب فسوب تقولوا نکل
  ترادص ریمج بوطخ يدم وا لمك یدعت اما ۰ یدنا شلیبهدیا تقایل زاربا هلم و "هدنتیعم

 . زوس هاکمک هنلا كراذفنتم قاطرب حلاصم مام زیرلق زجاع ندنسهرادا یکم وا لی نشود ٩

 ٢ e هدراو شاوا لت نوت نوت هبرکسع ةطباض ندنفیدلوا زمتیج ندلار شيا بولاغوچ یحاص

 E  هنکودی شع وس یرقابنشاو صرح ا اک روتف هرک اسعو فد قلزس داحتا هنا یناکرا

E 

er. 

  تروص ندودرار ا 2 ۰ 9 e کک مه

 E ۳ دون كثر اک ا ٠ ا یر روا
 . قباس هجورپ هدلیعاعما كناشاب نسح یزاغ هتشيا ۰ ردروصتام قوف یراتریغو تناتم ت تم"

 : ۰ ردبتبه کو ید قید رفظم

 i هک لاح هجرت كن دنفا یربخ دمحم دیس #

 : ینویطسق نک اس هد4ب رق مت رع عقاو هدنساصق ره نار و هدزخاهس یو ۷ یربخ

 رادعمرب هدنعولب " ریمگ" نسو دل وت هدنګ رات ۱۱۲ ندنلص كناعا ج لا ف ورعم هلک د یلسلم

 1 هم ناوفنع هلا هح رق تدوجو هح ٌدعلسو تبغر هاشاو رعش مه رکص ندک دا ۳ لیصح

 كناشاب ىلع موحرم ولغوا 8 هدلاح یتیدل وا غلاب ی کا یی فود ترمق تا

 باب را كنىدنفا ندلا ىلو یمادنتک هدکدلیا عاقسا ییهجو هب هناتسآ هرادصلا لجال ندن وز رط

 كندنفا لو i مدعو اشنا هدیصفرب ندنخیدلوا یداتعم كعا هب رو فیطلت یدادعتسا و فراعم

 هعشب ندقدل وا رهظطم هتتافتلا و تیانع

- 



 ۱ 3 نايه كر هلس تنم دنناح قو جد یدنفا یربخ هدودنل وا بع ر یگ نع a هيعمل ەچسادۇم 3

 1 هک هعطق ۵ 7 تب

 1 EM ام تب رغ رول وا هاک + ر ونلتغر ےک a ره ردنا مارآ لد لا

 e رونلتي رول وا رود ندفدص شوغآ رهوک * جت یم وسل وا راوخەدت غ هشوک تذیط لب رب

 یاو قیفر ها ندا تا سیا هب هروک ذم را ۳ هلرب تع نع هتداعسرد هس هدشذ

 ٠ لو نکیا هدکما مایا رارما هللا لاح هافر هدهروک ذم راد دورولاب هتداعسرد هلتروصو بولوا

 د اا ااو ترعت ر یدنفا ی هلیسح ناوغاو لاسفنا ا تندقآ
 ۰ دناف اریک هلت ناو بستم هبیدنفا هزج دماح هلشالدو قوس لرصع ناسانش ردق ضعب

 هدروک ذم اق قرهلوا مولعم اسسا هب هیلع تلود تامدخ و یو ترش تار فک
 .یتاک ادضک هدنض رات (۸۳) بولوا رورسم هلقلناکجاوخ هدنلاوش (۷۸) و هلکلهفلخ شاب _ 

SE (Reوع نکیا اس هتم نع هلغفا وا الجاو ین هنس هبصق وقاعص هرکص ندقدلوا يج  
 ا لوا یےکدکب دهد هدنل وص و هنداعسرد هلا نوا یودرا هد هه راب (۸۸ ) قر 1

 یادنتل هد (۹۷) و باتکلا سر هدنګ رات ( ۹۵ ) و مدتسم هلبا روک ذم بصنم ردق
eتدم هد هلا شوا یشابشواح هدننامحوت ) ۹۹ ( 9 لوزعم هدن ر ور تدمرب تولوا اع . 

 ۱ ۲ ۰ و ہا هاسرت نکیا لوغشم هلا کا UE ا ا س هلا لاصفنا هدو رظ هژیاف

Eو باتکلا سا رار 5 دیر  Jتام هدانا یدل وا لاعردص یا ۵ من فیس ) ۳۰ ۱  

 9 ۲ نابام ر 9 را مک د ردمزال قغ اک مدعم 7 یا لقا ۵ رع س كرا هنا یت و ا :

 فوق و هتل ود را هد روس هدهشاا وا لع ندعل CC ریاقع هنب رشم كرف

2 

 " یودرا بولوا بصن یحناشن قرهنلوا بیست یلو هدنوبامه یودرا هلببدج قلوا ینام ولعمو
 : لاوتم تولوا اا نر ا هدسنک رات 3 ( و نک هندناح لا ور لا نا

 1 شوت قرهل وا قع هد وص هزو هدنند وع فوغزوب هزوب عفا و دنس هنس ) A ( وبشا قباس

 r ۶ ۰ رد اق ماح

 ا تام ن کا ترم هد ول | 1 لصالاق هرل | راشم ما رد هروک هن رب رخ كن دنفا ۳

 هدلاح یغیدلوا بظاوم هراک ذاو داروا یکیدلیا لوبقلاب قات ندکولس بابرا ضعبو بنت هياكلاب
 دادعتسا باب راو تردعم لذي هن رال سم قاعسا كناح اح باكا و یدبا ارفف 0 یمهناخ ات

 ۱ هلا باما ندا ود یراعشا ضصعب ۰ یدآ ردا 0 ك4 هلا فرعت و قوس قاقهاو

 ۰ رول و وا داراو جرد هدلح و

۱) 
 ردر ارد هدا قوح ردق هره رلج وم * ردر اشا کر هلا تب هتدحو

 1 تارا یوعد ا دنا دهاش هح- رک : 2k رول تباث هلا ا نعم

E ا 



 8  راردیا هک و ید * شار e تا هلو ژ

 o مر
 ولوا دیس E هکیا ردقک + رولوا دش هنابوخ مر رات هک لدر زل

 دنک هلونج راسهوک ناریش + لکوک كجخرد مخ هرطوا یسهتشر ره ال
 2 دنیس 0 مدمم هراذع را »۷ اخ را نخر عش هسردا لاعشا 1

4 

 یدتا در یدرق لت * یدلیا مهرد توتقوط هتهایس فلز

eهلور ) 
 E تابش * 2 یر شفن هناح و ا

Hf 

 > E ون یکیدم هّشس كنادعا ١ یوص هزو در

 ۰ ردشمو ید یرورپ فراعم

 ترک هم * كنواهیودرا وب

 ۳ ی ۰ 1

 تصخر نوچا كم هنفرط نیجام یرکسع یراوس قحا ۱

 اباق یرلفیقوت ِ هددسا رشه وا فیقوت زار هلا دیعوو دعوو



 ی وا ذاا اتشم كن رب ندءنعئو یورو هنردا هدکدلیا تلصاوم "

 نت اوا نییعت هنس هظفاحم ا ,ا كردا تیام هاش یرعا را ڪج ل قرەلوا راوس 7 ست
: 

E 8 

 لر جد یسیلاها لاری یر هر او ا ه یراوس هلکرت یرارومع یهدنرادب جد توش

 هل رالابع و دال وا قحم | 1 لاها ندا دعلق درک طو راع قافتا لک هق رط ور بودا نطو

 ود روال و e هب هعاق هظفاحم هدا رارول وا غراف ند اک او ارا ا 1 وشرات ۵

 قافتا هرزوا قلق هدنسهظفاحم هعلق ناک اک یرهلوا منام هن رلتع نعوب كنیلاها یوا نالعا

 بابسا كنهعلق نکما 16 هل راغا هدافاو شرع همرک ا رادرس هلسهطساو اشاب اغا ىب رکدنا

 هاوخ مرک ا رادرس ینوک یصتثوا كنمرع یسهنئس ( ۲۰۵ ) هرکسندقدنل وا كرادت یسهظفاح

 راظتا ههدارا كجهلک ندنداعسرد هنا بارطضا و تريح لاک بودا راذک ددا نیجام هاوخان و

mu ca Tsیو ها لاو  
 ناصر توام یودرا هلعلوا هزاق تاح توم هراشو فر نادر تر وه

 e ندارد فقط نر و ترلان تا

 یا
 ها یودرا هيچ لغو اال ا دا

 را ندنهرب رکسع:یاسوز نوا یوا تک رح ندا رو وا
 نوا ندنغاح وا یر ےک هسا لاح هن هدنفرظ نوک نوا شب نامه E هعطق رب کا

 ول هماسا ردق زو جوا ید ندنراقاح وا یج وطو که عو جا رف كب هلا 1 یی

 قلجرخ رادقمر د هاشا دوخ نالوا یظفاح و راما هنسهعلق لو ا هلا رب رک تارفت

 هداز هروح E ا و لاک ا نکعا اسم یماکتسا ما كنفرط لیارا هل رب لاسرا"

 یحنزکس یجرکی كمرح هرکسزدقدنل ویبعت اشابیدبع جهخرج هنسهظفاحم یمقاسیا و اشاب دا

 ها هارعص نع یوک.یصرکتس هدرفصو تک رح ندنخاهمرک ا رادرس دل فرش یا و

 و کادو

 ٠ هکع" ود راق ٠ هدنک راد یوامو ها کره وا حج رت نه یاب وتو

 هر 3 رفص ناه ندنفیدل وا لباق تماقا هدررهاح قترا بوالشاب هکعما رراک زور

 / E قلخ نواه عود را اا نو هبنشراهج یحرب زوتوا كنناث نب رشتو

 رد ختم ین

 یدارفلب لول هم و ینامرکقآ + زر و مدتم ندزمربک هبیتعش زونه نوبامه یودرا نکل
 دالوا یغوج كب كنسیلاها لارا هرکصندقدنلوا لوخد ه ینو یراک د شا الیئسا و طبض

 ۱ دلا ر درب ور دوغ ویا كر ےک ها
 لو یرو هرات نر رایت یرقدل وا لس غا لوخد ید همالسالا حو هب هردنع" كن را

 ل نفرت وک مالابجومو نورد غاد هسکره هلا دورو كردیا

 یراط للخ جد هنذیعج ثلکی .فایروام یسدهو و قالفا هنرزوا یوغزو هزو ا



 و هدنرقدالشاب هقرفت بج وه الب راهدرکر سو: SEE هدننعه قرەلوا

 E یدیا ردا ربیرحت هنوامش یودرا بردی كم یاب روام ییرقلوا بیدات تولیتوط هرژوا

 هليا روز قباس لاونمرپ بویمهلوا لباق یرهراداو طبض كنه رکسع فئاوط کمد وامه یودرا

 رادیعوو دعو هرم ضعب یرلنو كب ینایروام هچ رکا بوشیتلاق هرارما هنسهش ورب كنهنوط یکی
 ٠ هو هریخذ دراودرا کهدفرطیکیا یتلایا قالفا وریندتق وردقوب هکنوچ هدهسيا شاب هدیاتاکسا هلبا

 . یرکسع یهدنقیعم هدکب ینایروامو تقاطو بات هدنسیلاها قالفا دعبایف بوریدشت هراس مزاولو
  كندعوقرم عالق لهلک ۰ ردشلوا روبحم هرورم هبهقور دوا هدنتبا ندنفیدلاق تردق ههرادا
 ۰ دنن رالبتسا و طی ا

 . ندنفرط ابردو نر ورا لیعاعتا رب ادعا بول وا ندهعینم نوصح یمهعلق نامرکقا

 یتتلق لرک اسع بولک هاا روفیط نانلوب ظفاح یسیلاها یک یکیدلروک نشد نکیا لباق دادما

 اشا روفیط هدنرکدتا ماریاو فیلکت ینسغل وا ےلست هلبا هرو كنهعلق كردبا تلع ینتردن ل رباعد و

 . قیصح نصحرب هلو لادج و كنج ندنکیدمهدا مازلا یییاها هلا هلاک تالاقم ضعب ید

 ند ناشکت رغ .هدقدل وا لصاو هنوامش یودرا قباس هجور یربخ یرلفدلوا شعا كر رزیشد

 ۰ ردرشعا تنعل و مانشد هرانلوا ببس تلودو

 ٠ ندنفر طب نام ریزو یظفاح دارغلب هکردشلک هعوقو هلهجوو یسالیتسا تیفی هلدارغلب اما -

 ندو نالوا هرزوا تماقا هدنسارعص مالسالاتف ندنآو هباشاب رهاط ناربمربم یظفاح ریبک هل
KE( هدول ) هددغاک نالوا دراو هام ترادص ماقم نوت 2 هباشاب فسوت یواش  . 

  دارفلب هلبا هسیلک هوقو اشنا رارسج ندلح جاقر ینوک یج رک كنج ا ید یلاشرام هچ مان
 بوطردق نوک یمرکی جد مالسا لها نالوا هدهموقم علق یدلیا رادتا هتیطت و سصح یتسهعلق

 لرک جد ندهربخ بولوا راکرد یترفو كنکنفتو بوطو یتیعج كنا دعا نکل رلیدلیا هلباقم هلا

 ندنفیدلاق عضومرپ قجهلوا رس همدآ شب جوا قرهلوا قرح یروصقو توی كرک و یشوراو

 - هدنسیرپوک هواروم ورب ندیآ جاقرب بولوا حورح یراهین و دیهش هیمالسا رکاسع قوچ كب هتشب
 هدهرصاح ندنفیدمهنل وا هناعا د ندنفرط اشا یدبع یرکسعرسیناح دارغلب نالوا هرزوا تماقا

 هدکدتا روهظ ینیلکت هرو ندنفرط ادعا نکیا هدهظحالم یتغجهلوا رح هبن یراراک مانا رانانلو

 هلطبر هدوبفو طورش ضعب ینبم هشراقدلاق سوم نددادما لرەلک هربرپ ناطباضو یتشو مک اح
 ود رایدربو رارف هنرافل وا حارخا هلح مان هیکت ناک هدنراوج مالسالا مث هار هنوط رهن كننيلاها

 یتعب ندفارطا بولوا هریخذ قلیآ یتلا هدنسهعلق دارغلب هروک هنفیدنل وا عاقسا قحا ۰ ردررح

 هلغ وا ترشابم هتاعا ندنفرط اشاب دوخییهردوقشا و ندنفرط اشا یدبع نالوا هدنسیرپوک هواروم

 ۱  لباق یصالخشسا كن هعلو راید اهل وا شعا لمحت و رص جد نوک نوا شب هعلق “لاها هلا اشاب ناقع

 هنتنایخ نالوبعوفو بویلوا رم قوج هرکصتدکدلیا حورخ نددارفلب اشاب نافع هدلاحو ىدا



 ۳ e ا ی

Eیدنفا یروا ود یدلیا 9€ ےل ہت هدهار لالخ نکیا رولک هند و هرزوا قلوا ا تازاج  

 ۰ ردشطلا ا .دنتنابخ كناشاب نام نوت نوت یشالتسا دارفلب بود ناور

 داند وع رفت ندناب را هب داهم ساب فسو هج و هروک هنغدد] وا ر وطسم هدنس هطیصم هلاکم :

 دارغلد و یسالا و لیا مور یادناموق ےگ نالوا هدن رز وا دارغلب هدانا یعیدل وا نشناتشم هدم ور

 هددارغلب اقلطم نکیشمالر و تصخر ندهیلع تلود فرط هلا لافغا ییاشاب یدبع نالوا یرکسعرس

 هداتش یاننا هلی رلعاب هیفخ *هکراتمرب هدنرنب بوشود هننرکم ماد كنعد هیلاراشم هلبرکف قمامالشق

 راتفرک ؛لدا رفلب هدع) یاب ندکمر و ته هنسودنک دلعم الو هرزوا ش ها هدرلفرط لوا ول هک

 ء۱ رد دلو ها

 ند روک هلسهناچ قل راسه صو ثلزسرکسع اشاب یدبع ارظن .هنفیدنل وا رب رک ا ضعي

 _ دنتبعم و دلا هبا لد ه رع ندراضق نالوا بترم ه ع هکوبلاح بویعا تکرح ه ورايا

 و لررص وصح دادسما هدا رغلب و یکیدر و تصح ر دعماقا هدن رات ال و ۳ هق آ ندن رلل و" نکیآ لاب

 كدا رغلد ابقاعتم ۰ یدنشل ردن وک فد رش صا هیس ود یو یحاوت هلع وا عافسا یکیدلیا لس

 ىنا مور راجان هلت ېح یتیدغل وب هراح (E ندم وا هلاحا هب شاپ یدبع هن یسهظفاحم لاو وا

 تا ا هدرا هج ردكح هبع | شحوت طقعف قرهنل وا اهآ هدنسهدمع كلا هن لر هللاا

 ۰ ردشلزاب یلاعرما یواح یتادیک اتو

 نقب یتعیدل وا ند تاماكا مظعا او اخه تڙژک كعالف عقاو هدرادحرس لصا نع هکر د تودنا

 بودا تلج یتارنوعسم قازرا رعد هلا هملام تو نددس ورح نوصح عقا و هد هبمالسا د ودح و

 ییلاوخ وا هلا لفن هب هدیعب د الب یتا وہح نالوا هدند ودح یدنک ادتا ول هچگ لرب نطقت ن راقحهل وا

 هلا ضع یفاعضا كتفولاجارو اا هرباخف تبلج ندرلف رط ور ییقلخ یدنک و الت هبالغ و طق

 یاب وبح نالوا دوج وم هلا £ لوصح صرح جد رلنآ تودآ الا 4 هربحد جت یدارغلب نا راکعمط

 1 جد یتببخ یسح نالو یرادرفد دا رغلت هدل الخ وا بودا هل ین راهم و ,تاوقا هکلب و

 یدوح وم تولوا هدہس ر کک هدیسوب تفآ هلا وبح نالوا رم هدراراسا تولوا فتا و هدتس وداد وب

 1 تصح ر رودص و اعلا هدعع و لح تاب زا عماسم هدیها وخربخ تروص ید راطفدا دان تاب و

 فولأم بود الما یتتنایخ ةقودنص هلا ضبق یلدب و عی ه ولهچګ ییهدوجوم راخذ هدنررقت

 لوقع صعب یغج هلوا فرطر هلا هسک كی نوا یسهّاغ ی رفس وقسم ید ندیناح ور یدیحشعا 1

 تل ود تل ودرپ بول وا یعع یسدعیاش قافا كن ول هجگ و تیعرت و قوس هتف و ردص یاب را هرصاق ۱

= 



 تگ ۲۷۹ =

 نالوا دف عزانم تودا بترت یتتامدقم یکجهیعا رفس تاکترا نوا یدصاقم لش تالا

 . عوقولاقتصم كنج هلا ول وقسم بونلوا ریطخمارابتخا تقو یب نکیا ریسب ما یعافدنا كراص وصخ
 بودا یدعتو زواحت هندودح هبلع تلودلاطاقو یدصت هکنجیک یکیدلیا مزج ول هچګ یتغیدلوا

 یداراشعا هدافا یلاها هلارار ضخ و ضع یغیدمل وا راد هد نا رغلب یربغ ندیراط رادتمرب هداننا وا تح

 .دارغلب بودا الیتسا ییسهعلق نلدروکب ول دی هدرما یادتا نوحما عطق یتَس رط دادما ندهتسو

 نددادش و قیاضم و سرفناشاب یدبع هجوقنال وا رتیعرب هدیلا وخ وا یتکحهدنا ا رصاحم

 دارغلب توردنوک تاریرح هن وامه یودرا یعی ست و تحارسا یوج هراج نوعا صیلخ سفن

 لبلقلقا یسهریخذ هد هسا قعحم SOL یرسعنال وا هلس ورد ویتناص رو تناصح كنس هعلق

 تودآثودح طرف ط3 هلدببس سان ماحدزاو ترک هدکدلک مزالقفل وا صیصخ اتشم یاوحو هلغلوا

 یراکفا حن كن هلچ یراقج دیما رابهتحصم ر هدهنآ هنس ویراطفعض ید هنرکسع تلایا یتعب هب ولتلابا

 دظفاح هلبا رکسع چد هدرا لواوتمه و مادقا هرکاسعو EN هنف رط شدن سفتلاب هل وا

 یصوصخ قفلوا غلابم ضع هدلاح قيد وا نكي تم هدتع لحو اما یتکجهدا ترداپم هب هعلق
 ترط فرط هرزوآ یجومش ( ةحااءاشر ءاهرا )ا هنفيدنل وا ناو رب رک ارس هر صعب ید

 رادصا یلاعرما نوجا یسلک هنننا-شن بونل وا ا ولا راد ك 3

 فوقو لها ضعب ندنقلخ هعلق هدکدزنتسوک یې هتکرح .هیلاراشم ۰ یدیشلوا رایست هنفرطو
 هن هرمصاح تول وا تلقلایوق ادعا هسا رد کنز تویمروک بس انم ك دا ا

 یهاشداب ةعلق بودا هافررما لیصح رادسعک ضعب هلبا اشا رکسع رس دهند ندنکحهدا مادقا

 دارغلب و لاغتشا هلی ا فئاطل لاعا اشاب یدبع هدنراکذلیا هدافا یيصوصخ یغجهلاق یلاخ ندرکسع

 e رنآ ولافغا هلا لاومالذ ی رانتشک اد لیعاعتامرف و نسحهرفوت ا الد نا رھا

 شملتروف هننناح شان اشاب یدبع ه رکصتدک دا ۱ لاطبا نیر كنهعلق لها هلدرس تانسح

 ۱ داوس هدنس هلباعم مولعم لدن ید صاعتا رفاو ندناعصا هرابات و ثالربد توت 1 ناح لاغش

 یودع هلا الخا ی یهاشداب علم او تاک یی روصت دل دح سم ناکدوع ِ هلا عد دنر عج
` 

 دارغلب وله هلبا اباعر ةنوخ تناعا مدقم ندنرا لبقتسم ماع یدلیا ددح نقوش بعاد كند

 هنفرط اشا 0 يرل یکیدلیا هرصاح ید نسەعلق هردنس بودا لاو عطق ید رللو

 عاطقنا رو و نالوا هدنتیعم هسیا لاح هل هلکځا سکع

eقرط  eییس هعلق دارغلب فرط فرط جد ادعا تویمهدیا ز وا هن ورانا هلیبسح  

 e زوفط قحما تمذ لها روک ذو نابیص و ناوسن نالوا روصح و ترشابمو عورش بهرصاح
  Eفوف و لها ضعب یفیدل وا لاب  Eىس هياط کا ر كن هعلق هسا رکسع رادعم وا بودا 3

 مایق هب عفا دم نوک اکر هددعلو یالابو ê رو هی راک دوس ارش هلا لاح و بولوا زحام ندەطاحا

 تداہش لا. یرادقمر كن . راروآ سایت هلا تراصم ا كنادعاو تاو تاب راها هلا

 توي لاب ق هرج یربغ ندنفیدلو تیام جد یرلهرخذ بول وا تحارح > شان م ]اتم یرلیقا و



g~تگ ۲۷۷  

 لاردا ن راقجهلوا راتفرک هرسا دبق یسهلج بوبلاق لحرب رولوا رادم هظف و قزح نکاسو

 ند هرصاحت قداصم اناعر زا ربع بودا ملست یدعلق هلا ط ورش ضد هل رال وا قفتم هد دعاق ملست هل

 بول وا لدرپ عاد هلا نط و تفرف و لصا هب هنءالسا د ودح مدآ زو زوقط كم ترد نالوا تاناهر

 لاحو تفو یاضصتعم هاا رول وا ری هه دیک دارغلب بول وا دعا تلد راتفرک دهنام ز وا

 ندنفیدل وا شمل وا هلواقم هلا لا رنج ندا هرصاح ی هردنت یصوصخ یعجدنل وا ارجا تقووا

 توتکم هنسیلاها هردنم» و اپنا هاشاب ناف ظفاحت یتیفیکو یسهدرکرس كن رکسع دیک نالوا هددارغلب

 E رد رد ی رب یا تو تاب رد
 صح یداحاو ِ و كنهعنم نوضح نالوا هدکلام یاهتنم ۰ یدلوا ادعا لاستحا لاکنح هدور

 بول وا نم رز حب قلوا رادا كد هنلوص و دادما نا یسرک هدنعوقو دودح زواحت ندنفرط

 ردندایاضق نالوا مولعم یتج هلوبع وق وهرکص ندقدل وا لصاح یتاماکشسا ٌدفاک كنهعلق د قاراداب

 هدلاح یرلقدل وا سوم نددادما روهظ یرلظفاحو دوقفم یسریخذو دودسم یفارطا كن هعلقرپ

 نوصح عاست الا دهج نم یسدعاق دارغلب ردرهاظ یعیدا وا راتفرک ريصح تسد دملق وا هدناحا رنک ا

 ۰ ال هنسرپ یربع ندنعیدل وا رص هروالد 9 ڭكنح كب یرک لقا یمهظفاح بول وا ندهر وهم

 هدنتفک كنح یک یغعیدنل وا رب رګ هدالاب ۰ یدا ردا اضتقا قلوا دوجوم جد یسهریخذ و تام#*

 رامارحم كمن نالوا هنمان نافاع بونلو تابوبح یئزج هدررکتح ضعبو نزرا رادقمر هددارفلب
 هریخذ نالوا لاخدا هللا فلکت رازه هب هعلق هدنماکته مایق هکنحو ماقم لیدبت هلا هنا ررب ځد

 کای و نودا دص قلف عور اضح هسا اغا رکسعرس تولوا ماگ هوا نی رصاع
 هنهاکشدس یس ر وک هواروم هدرا مودق تولیکح یرغوط هشدن هلا باسا نةلخ کا كنهعلق

 96 عرج یک یعدانا روهظ سدت راد تد نی ۳ رها و
 مظعا كنسل وا راتفرک هبادعا تسد كنسهعلق دارفلب و راغلیا هفرط یکیدلک ه راحت الب نوغارپ

 رشا قاع رادلام نانلوب هدنن ورد هعلق ردراکزور ناسانش قیاقح هدرک قافتا ینیدل وا ییایسا

 راسنخا یهعلق میلست هلیساعدا لام صالح تویعا نامز رب 4هرمصاح 8 ید یبایاش

 مورخ ندنعافتا دارغلد یراقدل وا فول 1 هلبا هدهاشم ی رالع ت ا ندیهاشداب فرط هدنسشع

 رک ریس یرغ ندنرافدل وا موع یدا و تشک یرسسرس هللا لی مدع هن راراقع و كالما هلاصاادع و

 . یراکدعا تفشم تعاک رابتخا نوجمآ اند هزور هس تانح نم اشا ناک نانو ظفاح و اشا :

 ۱ دم دوان نداس ف ناهح نالوا تالا ہخ ع دنیا ید هنس هلت رهظم هب .یهلا ماعتا نوجا

 لىق لجو 5 دی رت ندهیضق و اشا یدبع هح وق هکهدن و تد اع رایدا د وعفم و م ودعم نددوج و

 E كناشاب ظفاحم ِك تره رامسر تا 3 هلا ها شاب ناک طاع 9 کک ۱

 8 ۰ یا تاق و هفتا فاح a 0 ا

 هن وامه یودرا یربا ت تدیهد رخ یکیدع هل نود د لزروسج ةعلقرب یک دارغلب هسا لاحهلره -



 ۷ نوجا یرللیا باتش هنثسعم یسلاو لبا مور ل رلناریم ريم نانل وب 29ت قلد وات را هدقدل وا لصاو

 ٠ ناقلاب نوجما یرافرط یعاط اباب و ردن و لیعا او لارا ځد ندفرطرب و رب رحت هیلع رماوا
 : یس هظف اج كنادحرس هلا نایعل یک روس شاپ رګ ر زو ا هنعج نت ندن سلا وح

 دارغلب لوص ولاب ههر دنع 3 كناشاب نا قباس لاونم ر هدانا یعیدنل وا لاغتشا هنص وصخ

 ح هب ول دیک ید یسهعلق ه ردنع" هل واقع سر قح وا ی ولعم كن وله ردنعم یتیدنل وا البتسا

 ۰ دنلاوحاماا كناشاب یدبع هک ۰ ردشفلوا
 هدنر ود لوا دو ناطلس و نالوا یلغعوا كناشا یدبع هح وق نالوا نوفدم هدا وح هىلا راشم

 یرد بول وا لغعوا كنا شاب لع شوخ رس نانلو نوفدم هد رو رادو یجهخرح هدنررفس دارغلب

 زو س نف داردنک و لوخد هب هط وا صاح هدعل و نواه نوردنآ هدیناح دوج رصع هدنناف و

aوو هنن دنسم قلرادق وج كل ردا تعفر تس ک هلتشبح لد لوا هنامز دنح و هدنانک تدوحو  

 تونل وا دعت ندنوامه 5 قرهلوا رداص هدرا "هردایر ند وکر نفل وا نا رقالا اف هر

 یدا رغلب ناشک سو E هنماظ دارغلب و شلل روب وام هنف رط لیدنتسوک هلا قانا رید ربم

 هد رتلابا قوچ ك ٠ :رکص ندنآ بولوا شلر و ۳ ̀ روک شم یتمدخ هلکعا كازا

 e رزور هدناد و شک وا مادا هد دم" تامدخ ی کر ًاضعب و قیعع ا و

 سفن ةظفاعو لئام هراسخ و لصالاقو کک مورح ندّسشف وم هدعلاق و ییدنلو نکیا

 . لاو هتکلع یغقو ناشیرپ یسلاها هبا هجوت هفرطه هاغلوا لذارا عج یسراد هلیسهیعاد

 یرلهدلب هجن یک سیلکو باتنیعو باح هلیصوصخ بوک هلوا نایشآ هارغو موب یساروا هسلوا
 قلخ یسراد لصالآ ردشعا اقا قح رغب یراهسیک صم هیعت هدیلوطاناو هدیلیا مورو بارخ

 هلو هاا هدر رصع و تول وا نارقالا ردات ها را هو یشاوحو مدح ترک و لکم

 هکهدافدج نکیا ناشیذ روتسدر ناباش هکغد رزو مع کتک هر هی صد یا

 E جد هرک و تویتهل وا قفوم هتمدخ رب عفا هب هيلع تل ود او ات ندنرازو علطم

 یشاوح ترک و اد ERE ینلام نکشغ وا روصت یسهلازا دعفد جاقرب ر ها باس هنس السا

 ا جد در ندنسدعق و دارغلب هعفد و و ردشمام هنل و رفظ هندوحو هلکعا الب رس یمدخو

 هدرالحم راس و هد هيهات وک ندنکیدلیا تاقو هدار وا هدنر ور هام دنح تونل وا نیست و بصذ یطظفاح

 شلوا راخداو عج ملا ارض ىح كشاو نییعت رارشابم هنضبق كنسايشاو لاوما نالوا دوجوم
 ۰ لهلکهددصدن زر ۰ ردررح هدنراگرات یروو فصاو ود یدنلوا لیصحت ییامودقن رفاو نالوا

Oیتیدنل وا ملست ه ول هچګ ید كنسهعلق هردنعت هنرزوا یمالیتسا لدارغلپ ۳  

 هرکض ندک دانا راذک هندناح مالسالا ê هلا كرت یروکذم لحم بچومالب نکیا یظفاح زنرجو

 . یسهعلق هللآ كناشاب دمع ی رک او قبسا نالو طقاح دلا مالسالا جن
 ا le E هڪ ا رارف ِِِك روهظ ندقازوا یزارب ندادعا نالک هنرزوا

 9 ندهریاسو ندناحناف دالوا هدلاح یعیدل وا ا ىلا لا نسب تر هعلق دطاو یکیدلیا لوخد



E IE NSSو یک هو نود هرکه ام  

 کک ۳۷۹

 نایصع ییایاعر برص و یدل وا روصح ن ر الا هد سا شلر و تب وه هحرک | دللارکسع رادقمرب

 یسیلا ها ندو ندنراقدل وا هرزوا كلک هنرادودح نیدوو شدن اط ولع هلا راول هچ بول وا هرزوا

 ریرک ندنفرط اشاب فسوب هحوق قباس ردص یرکسعرس یناح نیدو یراقدل وا كانفوخ و برطضم

 هب هلج دار الایدل هدنروشم ساع نال وا دقعنم e هدل والا عید لئاوا هموق رع تاص وصخ هلغغل وا

 كند و طة تونم هنل وا رییدت رپ .هقشد ندکعد رول وار هبن لاح دسا ردیک هی و ه E لرەلک تربح

 ندکدلرو رارف هرزوا قوا نییعت صوصخ رواج رکسع ندنفارطا ندو نر یسهظفاحم

 را مو لای چاس ور و يسار هت لگو
 هدکدلیا هلاک» دقع E هیلع تلود یر رقت هصالخ كنولهل هدقدنلوا نایمرد یسهلاکم تروص

 هلع تلود یسهصالخ كنهلاکم نالوا هلبصخ م اسور و ندنساعدتسا یلالقتسا یاها كن روهج هل

 لررب لوا هسیا ررولوا كحدبا البتساو طبض یرالع ضعب هدوگ هنفرط ورپ كنه وط
 ےک هلیسادعا هيلع تلود هلیطش قلوا لیفکو نماض یتلود ایسورپ هتسهداعاو در ه هیلع تلو

 ییمحزک هدرا ددوو هرزوا تیسبرس كرك ايسور و یسعا هليطس وت كن | هدف و را كح هدیا

 رداکد شيا قجهلوا و قرەلوا رطاخ ناشب رپ رلنلوا سلحاب مضاح هلغلوا ترابع ندنراصوصخ .
 هدول وا دراو ه یلاع باب هدعب بولیر و رارق هرزوا توت ربرک هنداعسرد یسهمزال ةبوجا هلبراعد

 قردنل وا تئارف نوامه طخ نالوا شاردنوک هترادص مات هدانناو یتروص رب ندنفرط اشا ماتم اق

 دق هلیقر (۱۱ ) هدرز یتروصر كروکذء نوامه طخ ۰ ردشلرو ماتخ دسلح هلا اکو نزح

 ۱ ۷ ۰ روثلوا

(( 
 هک ردیروص نواه طخ نالوا دراو هب یلاع باب راد هنب رفس هیسور

 : نیسدقمم و قلطم لیکو  لالتتسالابو ےظعا ردص هاش

 لاح رو اوزو رص یرلتکلموب كا مهدقا سم لا روت ماظع دادجا هکردمولعم هب هلجب

 هن راطباض و هش راهاشداب و قافتا هلیکلر لکوک و یشاحت ندفارساو لظ كنهب رکسع فونص و ولقاح زا

 . ردشعا اضتقا ندنرطا تاب هدنسوشراق نعد ود هللا لیسی داهج و تعانق بویع د قرع او تعاطا

 ضرف هد تما فیرشیاوتف بجومر نوعا ادعا طلست عفدو هلاک یالعا لاعتملا كلما هدم ا

 ا نو یرللثا شاوصو كنج فرط فرط نیدحوم دونجو داشک ی راوبق ازغو داهج نالوا
 ماهدوبسا هس همزال تنایدو تقادص نالوا م وزح ندنس یدعا هل وا نالعا هب هلج هللرشن م هنلع

 هراشتمالاب لا برا یراماظن كرانوناق رتاسو راد هب هب رکسع روما رکو هسورحم كلام كلرکو هبرفس

 نالوا هدغوامه تمدخ هدنشطدیاتو نالعا یکلالفتنا و فیرمذت نیس لر ضیوفت هکلالقتسا ا

 : نام هلع وا لاسرا فلت نعد فیس ره وج هعطف رب و مع وام طخ ویا هلا لوق هوهترس ندمرالوف



 هک ۷۸۰ رس
  قردناوا تکرح هروک هلاح یاضتقا : هکهللوش ندا ترشا هب هب رفس تک رح نامه و دن هکلالقتسا

 شیالآیکرفس نچ وزکسهلوا ایهم هرزواقمیج بوروک یني راک رادت مراقاج واو لاجر كجهدیک هلج
 . قحهئلوا هدهاشندنتفابقیمددا وا یلاجر رفسهروک هندح سکره بویلوا یکل هبلغودراهلبا تهافسو

 ا تباعرهن ر وناق و ناک زا و لو كم رلوقیرکسع وولةاح وا ص وصلا ىلع وهدبنت تیراتم ن هلت وص
 ۶ دو تب نوا وهلم هتشدا لو لد ادن ندهرکص و هزاللوارضاح نیسدیلیادیک ات

 ۳ هاب هرکص ندنو بوتح هرهاظ یعیدل وا هن اپ همربدزک رایک هزروا ترک هدزک ده رد و ندنسالبتسا

 مکلمام هلج راردیالمحت هجن رب وایولناما ردقهرذ هدنربلق هن راتراقح كمالسالها نوا تایحرر نالوا

 تناتم هزک هلج هلا بولق داحنا نوهساضر ییبح لوسرو هّلا ردشخ هعرالوق ندیاتاثو تریغ هدلووب
 یسغاشا كنو یربغ نوسلوا هسا وللوا هره هلو ندو هلا یره یراطباض هعرالوق یرکسعو

 (مکنععالایوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا ) هکردل وا مهناهاش هببت هطسا ولاب و تاذلاپ هزک هلج ردقوب

 رذص نالوا زکمرک ۷ رادرتس هده ةلاْل او هل الواو ندفارساو ندل ادا هرزوا یمدعرک تیآ

 ید زس هرکوجوک ندزسو زکسهدایعس هلیصحت یهللا ءاضرو تاجا ندقماعتوط یتیرما یعظعا

 ولقاع وا و لاح ر هج نانو هنکلر كن راترمضح لالما وذ هللا یتسالوا میکس زوم کردا

 كراناب وا عیطم ءرمالا یل وارا مدلبا تناما کس ا داقعا +ینادص نوص ید یمرالوف یرکسعو

 کا هدنسوشراف ندو تقادص هدنرتدخجو تا کسو ی رلازجو ا كرل وا ریکفالخ و

 ینس عهروک مدلیا هلاوح اکس تلذک یتیرالرباقو فیل ات هرزوا یرلقیال كلرانلوا رهاظ یرلل رارابو

 راوطا رولوا ترصثو زوف تمالع هلاءاشنا و تکرح یقرهبلرآ ندفاصناو لدعو نوناقو عرش

 .حاتحو زجاع نو یرازس هدزکیرلتم نعو هج وتو نیلاعلابر نسدةیلبا | تربع هنن رامظا هب وغ

 یزکیروغاو هلی رورسم 0 با مامتا ذحا ندنعشد هدنلو ازغو ندو بویعا سوم یلوف

 ۰ نا هیلیا ناسحا راتءالس و قیجا

7 
 ردتروصكتهمانناس نانلوا رد ندهلع ت اود فرط نمضتم یرحنالعا هب هبس ور 9

 كنمناح ياباع ر ییملاصم عفاو هدنخ رات یدب ناسکس هدننب یتلود هیسور هللا هیلع تلود

 فام هتوفص ولرد ولرد ندنفرط یتلود هیسور نکا جرت یسهظحالم یراشیاساو هافر

 البتسا ا ضفانم هطرشو دهع یمرق نانلوا داكا ساسا ةه هجرانق یتحو لاعا راغیلکت
 هدنس همان دع نیفرط و طورشم هددنس نالیر و تبنما لوصح و عفد رالاق و لبق هدهنابم دعباعف و

 . رعشم یتقیعبت هلع تاود نکیا حرصم قمالوا یرالعو ضغب هنهلع ةينالعو ارس كنب رار رب
 7 ج یروفسم ناخو عصو یرکسع هيس ور یی نوردو كىر ۳3 ا نرم لفت ر وشد هدندب

 را دداا ىلا غارف شکتسدو لالخا یزم ردحرس عقاو هدنسیلاوحو ناتسجرک هلبا

 ادا ىلع یر حارخا E ز وط نالوا نعم ندع رف كن ولب ز واو“ باوج هلا



 ۵ f ۲۸۱ 2 ندا
 هدودنل وا فیلکت یماشا كطرشو تعذاع هلا زلافح و ادا ول ود ول رد هل > رد *یلاها نکیا و

 هدنرارد هن رتل ود و لالضا یراس ولس وق یسهدهو و نادغد نالوا هدنس كدر 2 و عانتما ید نت

 ضقنو اغلا یرطرش لا باوج رچعطق یسیچلنا ود زعادر زقلود هدقدنل وا بلط یدر هج رش

 هراهطآو نادغب و قالفاو راهظا ید رادصق ءوس ءلرهر و یراانعم یراکدلید هراطرش هن لئاعاکو و

 لالضا یبهیلع تلود یایامر هاب هلبا عضو راسولسذوق هرالحم روزا نالوا یکم همالسا لها و
 هرودنک صوصلا ىلع و مادعتسا هدراتمدخ 2 ف رایضعب و لقت دن راتکلم ند ریضعب و

 كن رلهدهو و نادغب و قالفاو یسیلاو ردلج تح و كنانماولاعو ناطباض و ماکح و تالو نابمرب ویلا

 هدهسورحګ كلاع تیسب رس هجورب یراجت هیسورو هلخادم هکلم ماظن هلبا ماربا یی ربدآتو لزع

 ا ا ر دن E e LS توا ما ی انس واقما

 هاهجولوا ځد هن راحت هیلع تلود هرزوا یسهدعاق لثلاب هلباقمو مولعم هدلاعنوت یکیدلیا تورم

 یراددل ندن را هلع تل ود نوحا كعا اصح راک ما هرا ودنک نکیآ طورشم قوا هلماعم

 لیصحت یني رد یسرب و هدهیسور دالب و یفیدلوا هدایز تاق چاقو ندنراحت هراس لود لرکمسر

 سماخو بئاخ یتیژکاو منام هلیصحت یی راقحهلا هلهجوو بویمریدزک هدن رتکلع هدنراکدلیا دارم

 هنطروفرپ هن راهلکسا هیسور یرلهنغس راک هيلع تلودو مادعا ىن و عاعراو هداعا

 بوت نوشروق هدنرکدلیا دارم قعنان هلببسح اضتقاو ترورضرب یک قلآ وص دوخای و یی رقت
 اا توط راک نیکو نداک نا وپ هارو ۱

 راد نکسرر و دنشر راعوطو لاخفا هرطرش را ي سن ی
 . یدنلق نییعت هرادودح هلا رکسع ك شع شقلا زلارنج مان نیکو نوا یسارحا راطرشو الاو

 هللا ماراو دارا ه هيلع تلود ًاعر یسچلیا هیسور ود ردکجهاک ځد یسدح روطارعا هیسورو

 عرق مات یداریا یغیدنلف رومآم هردودح هلا رکسع ردقو كلازج نیکو و توعد هه راح

 هوالع هن رهام لاعاو لاعفا یکلوا" یشان ندشلوا یلثم كنب زروطو عضو یراکدلیا هدنرالیتسا
Eالسا ول دیس ور تعرق یر سس تف تالساو ی یا  

 ا كسوف هلطب ر هح اا و لر ر لا نه را
 دیش" یهدافر د مهسزاب و مامهزاب هل ود یهدامو یسیچلنا هبسور نکیشعا تیغر هيلع تلود

 یعطق جد ههدامو ود ر ندع رقو ملود "ةوالع هراطش یکیدلبا افلاو در ادعام و زلوا

 یتلبم هراببسو هرتلع هن یلحو نخ نابلوا لباق یدادعت یدو یتیم هرتلع وبشا هلکمر و باوح"

 یک یرفس لیل تاوده رزوآ سور تلود الو سفر اجرش هر روا ها لا

 مالعا و نالعا هلا هلاوح هه رهظحالم و هعلاطم لا تبئاقح و فاصاا هرصاب لرمرتمود یتشیدل وا
 دمانشاس وبشا هن رافرط اراتصذ لود نالوا احا تتسود ییمص ولتل رزم وع نوحا

 ۰ ردشلرب و



۲ Tw 

 به
 ردیسهصالخ كن همانناس نا گل ندنف ط لارج هجع مان ی دال ون 1

 ۱ لوعشم هل راراکو و هل رللاح ودنک رودرا نالعا هنساناعر نابتسرخ ناک هددنافعتلاع

 یتلم هم و رارونل وا تنایص یک یساباعر هچک بویلردتا تیاصا ررض هنوکرپ هدنراذتح رانل وا
 هبر هکدنا قاتعسا بسکو رولوا لوذبم ځد هدنراقح رنو تازابما نالوا یراح هدنقح

 ۰ ردرتحهل وا لئان جد هیصانمو

1 

 4 ردسهصالخ كن همانتحصن نانلوارش ندنفرط ىسەدەولو ناد 7

 یداوم نالوا رضم هدزکتح هقشب ندلبح و عدخ یرلکدتا ترشابم كنادعا هدرفس ماکنه

 یکودا راشم هدا یشن هیلاقغا ةبذاک لیواقا هدننعط یرلتیفصم جبور درم نی زسکعا هظحالم

 بویعادل آ هتسئاسد كنادعا هکمردا ظاسا یزس هلع ءان ۰ ردزکمولعم هیرصلاب ندعیاقو قباوس

 بولس یتیرکش كنازاستما یتیدلوا لنا زکیدادجا و ابا ندستنفرط هلع تلود نالوا زکتم لو

 ندنفرط هیلع تلود هکزکتازابتما نایلوا هدنقح یلاهارپ ج و زسهدیا تابث هدهیلع تلود تقادص

 ۳9 راد ا کش تنش است من زکشدل وا منت كن هیلع تلود زس هلغلوا لوذیم
 اعر نالوا هدزکراوج هلص وصخ ملوا یلاخ ندکعا ضرع ه هیلع تلود یزکغیدنلو هدتماقتساو

 . هگدروک هيلع تلود یزکتقادص كزس ردزکروظنمو مولعم یغیدنلوا هلماعم هنوک هن هدنتح
 هدنکح هدیا تم هللاا هلزکشیاسا هلق كفلاکت هد ورايا هقشب ندکدتا هظفاحم یزک هعدق تا زابتما

 تعفشس درح هفت هنازاسما هظفاح كماودلا ىدا هيلع تلود ورندرادنس هڪ وب ردقو ههش

E2 رس  

() 
3 e > ê 54 ددیتروص همانا نانلوا رشن ندهیلع تلود فرط راد هنبرفس هچم ل 0 مو 8 5 ۰ ۳  

 ههدهاعم طارش ندنفرط هدقدنل وا دقع یسهمان دمع هجرانق هدنن ولهیسور هلا هلع تلود

 . هنلاصحسا یرلتحاتسا بابسا یسایاعر نیناح هلهجوو و تدعابم ندعضو ینالخو تیاعر وم وم
 "ات هشدلوا تلود ناش یاضتتس تبه فرص هندازت كنوفصو قلتسود نو دلا نم لا تقد

 فاصتا تاصصا یییدنلوا تیاعر اهتح یهاک هتالاوم و تسود طئارش ندنفرط تنکم دبا بلع تلود

 دو یسهدعاق لا هللاعم یلود هيسور ۰ ردلکد نح هزعرتس ود یلود اب ور وا نالوا تدناعحو

 تساح و دعات ندک السنا هتسهشرط یفالخ انلعوارمس كنهدوقعم طفارش هرزوا هيلع تل ود ٌهيعرح

 اا كنهروک ذم ةلاصم نکیا ردنا اضتقا كلا تیاعر هیراوم و یتسود قوقح هلرب

 یرغ ندالامت هللا كعرف روک ذم ساسا هلجز 4 بودا تردایم هرلتکر ح ول رد ول رد هنفالخ



  RIS Eلب و و ۶
4 ۲ aS 4 a O ROE N E 

e ۲۸۳ = 

 رو درج نکیا ىلج و رهاط هراتس ود لد هاج کیدا یسدیضف یتیلسب رس هلهح و یتماعشراق ا

 هع رو هلا هیس وررک اسع ییارکتیهاش ردا ترشابمو عورش ه هیلحو هبفختامدقم عاونا هلدصقالیتسا

 لوبق هفلناخ لردا لافغا نمک ورح هنعک كتسلاها ندفرطر قا كتيتسپ رس طورشو لاخدا
 فاعاو دارا ههيلع تلود ییفیلکت فارنعا ییغلناخ روم جد ندباحر و فیلکت یر

 للخ ی ماش هلهح و و بودا دارا ید رات ر وص یکجەدا نا A رح *هداما هد ر وص یتیدفل وا

 تج ود یدااح یاعر ءامد كف درج هلع تا کش | ا یغلدل وا دمع ضقات ی 5 رپ لب 3

 کا لوبق یروک ذم فالکت قردل وا ریاغم هب هدهام ^ ط ورش و ا نیقرط نوحا قمال وا ۱

 ۵ و لماش یراهدام رهن ود یسهدهاعم تراحم هدع) . ردم والعم هراتس ود لود تلذک یعیدل وا ِ

 ی وا اصما اهفیطد جد N بال رت خویش زارب رام هاهوحو هنس هطاصم هج رابق یطلارش

 هربغت هقدنل وا نا هغ چبا هسا و لدا یرهدام نالوا رباغم هم ساسا تودا فیلکت

 رارمصا هل رامالک ردنا ردع ۍدغلوا تداعر هب هدهاعم طلا مش ٍِت هسا زفل وا اّضما هج لب و کد رومآم 1

 تایفیک یکيدلبا لوک دنا هرزوا یساضتقم هلءاک تور یعبدلوا لوبح هبلع تلود هلکعا

 الیتسا هفیجا ندقیچآ نسهر زج عرق هلا هیلکر کاسع بويعا تعانق جد اکو هدعب ۰ ردندهمولعم

 دهع بودا ضق الع یالصو ملص هلهجو و و لاصیا هنتکلعو عفد ییارکتیهاش و طبضو

 زک هس مر و دنس نیبم ت ر وص قالاق هدزعدب عرف و یغدل وایط کارش راد هنلیلسب رس عرق ندرلهمان

 فیلکتو دارا ردا عدقت رار رقت هلتطاسو یرایچلنا هج و یسیچلنا ینیرامالک راهم هه راح

 صار هل و هلا اطعا دها رکلا عم یدنس نالوا تولطمو @ دقاقش قافو هلع تل ود هنکعا ۷
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 قیا كن رلتک رح ر راغم ادعام ندرلنو ۰ ردعصا و هب هلج ییدلیا لج هلهح ون ید ریظع

 یرلکدروتوک و كا مادعا بوراص هبوط یتسایاعرو راګ هلع تلود ناراو هنکلام هیسورو هعرقو
 درط هلدتخادنا رایوط شرک راحت ناراوو قموتیلآ ن رالاوماو قلآ كرك نوزفا ندنرلاهم كنهعتما -

 هل راهتنعس لردبا لافغا اهرتو e انلع و ۳ یاباعر نالوا هدهیلع تلود *؛یضارا و كا 2 ه

 لاکشا یاج د یغیدلوا یتیاغ كننراتکرح و عضو وللثم كنا لقن هنکلاعهیسور هلتروص رخاو
 و

 یتیم هنروتفو فعضو هنانتجا نده راح اشاح ماشا لک هدربادحردو كن هيلع تلود

 كنهیلع تلود یتلود هیسور نکیا رهاظ یودیا هلیسهصلاخ تبن توفص و ملص یاو درحم بویلوا

 هلرعز زرول وا سرد هنسار جا كةس ردا ۵ ره و لج هن روتف و فعص یاد هر و

 سرا ناح سیلفت نال وا شا لوبق ییروشنم هلتار ک كنهبلع ثل ود و تعا مدع ید هرلنون

 ره هنماع كن ررپ ندنسناح دو اعق هد ددات دمع صذو فلج هنفرط ندافخ "هدر رز هد صا لوا یناح

 قروه وا یر هلهوح و ار وک ذم صذ ن کا روطسم ود هغ وارارضاو ضعد و لع ر

 یکه دنرادب قحو یراکدلیا طدر هدهاعم ه دن رانا هلا روفسم كا قرهبل وا یربخ كن هیلع ت

 و دزوج روف سم ناش هلعز كردتا فاربعا هب هيلع تل ود و قلوا ولو وب روغي 0



 سی ۲۸۵ بح

 هلروفسم نا هرکص ندنرلاصب راربطا هجن و اعدتسا لزرع كيلا راشمو اکتشا ندنسیلاو ردلج

 . رولوا فرظرب عازن هدلاح یتیدل وا رادصا فی رش ما هعطقرپ هنسیلا و ردلج هدناب یتیاج زکلای

 هنطس وت كل ود هساارف هدیاب ون جد داع تلود ةدن رک دلبا اا هلتطاسو ا دسنارف ود

 سلح نا وا دعع هل چبا هيس ور هدعل نکیا ا رادصا یروک ذم عد رش صا هلر تیعر

  هدافا ود یدا شلر و ماظن هل وش ہللا هسنارف بودا هداعا یروکذم یامدا هت هدولاکح

 نوربلق و یراکدلیا در ید یبهروک ذم درر رب راق هن ولهسنارف هزمروما مزب هدقدنل وا
 نالوا نعم كنسلاها یزوا ورندعدق عقا و هدننډام یوق وو هلا یراصح نورلق هدنسهمان دودحا

 بوک ند زوا هل رادغاک نذا كنناطباص نیفرط هلنامزو تقو یزوط نالوا لصاح هدنرلوک زوط

 هلی رتفرعم كنناطباض نیفرط هرزوا یساضتتم یراوجحم و قلتسود نالوا عقاو هدنس تلود یکیا
 همان دودحو روطسم ود ردشغ وا لوق هرزوا قماشوا هضراعمو هاخادم رهیلیا لقنو جارخا .

 هعفدر و تیاعر عازت الب ندنفرط هروک ذم طرش ردق هنس شب هرکص ندنحرات یدقع كنهروک ذم
 دا رمطبلاض دودح هروک دع تاغ هدقدنل وا اهنا ندهلع تلود فرط یعوقو تعناع ندنفرط هسور

 هدندب هلع تلود قح ود كدلیا ربرحت همانهبنت هرزوا قوا ارجا ناک اک روک ذم طرش رد وپس
 نکیا هدتفلوا ارحا طورش یاضتتم بولک یراهماضاوج ههیلع تلود كردا فارعا یتغیدل وا

 ا ًاطرمش روکذم عنم بودا عنم طورش فالخ ندرللوک نانلوا رکذ یتسیلاها یزوا وریندتدمرپ
 روک دم كنهماندودح هک هلا لهاحت ندروک ذم ٌهمانهبتت هقدنلوا ناب هلئارک هنسیچلنا یترباغم

 یهروک ذم ط ورش لا دا ربا یی رامالک یهاو نوک سا هاک و یا شنا وپس مدد هدنط ورش

 نالوا قم هدنجارخا زوط ندرللوک كنسیلاها یزوا بوروشود هن فرط ودنک یاوعدو لاطبا
 2 ندنساناعر كل ود یکنا هدر همان دمع و یرلکدلىا تردایم هرارصا هدروک ذم 2 تیاکش ندنرارارصا

 اصلا دوخاب و افتخا هن رب كنيتلود بودا تمت ر رخآ اب و تنایخ دوخاب و تعاطا مدع یرایضعب

 الصا ادعام ندرلندا رصتت هدننلود هبسورو لوبق یالسا ند هددیللع تلود هسبا رولوا هدندصق

 كلود یراکدلیا اصلا هسیا زلوا چیه دوخاب و در بقعرد بویغوا تیاج و لوبق هلبا هلام رب
 ثغاب دوخایو تدورب ثروم هدنس تلود کا لبس كرار وللثمو هک راهنلوا درط ندنکلام

 ]رک و مالسا لها لک تولوا ندنسایاعر نیفرط كلذک هیلوا عقاو یتعسرب الصا رولوا ثبع تحف
 دنل درب لوا ندتل ودر هلا هظحالم هره بودا تاربصقت ولردرب هنسکرب ندنسهرمز نایتسرخ

 قلتسود نکیا صوصتمو روطسود رنلوا در ریخأتالب هقدنلوا بلط راوللثعوپ هسیا ردا اجلا

 كنب ریدناسکلع یسدهو و نادغب ندیا رارف هنب راتکلع هلب راکی رګ ونک قرهلوا رباغم هطورشو

  هطرشو دمعو راهطلاغم ولرد ولرد یسیچلیا هدقدلوا هبلاطم یدر هدیلع تلود ط ورش بجومرپ
 ندنکیدر و یتسیعطق باوح زا در ملودخد هسیا طورشیاضتقم یدر كردبا دارا تالک زامغیص

 .نماظن داوم ضعب نیتلودلا نیب و یدلوا رومأم هرادودح لارج نیکی وب هلرکسع كی شقلآ ادعام
 هکنج یییلع تل ود رها هلیساطعا ر رقت هدنرایدا و مرومآم هتکرح هل. ار كتآ یجدنب را
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 كرها هلماعم هنامكحو كالتا هنشرط فراعلا لهاحت ةۇرم هت يلع e کیا شا توعد

 یرلهدام وش نالواقح ادعو 1 نا تلود ش زا را اا ضعب لارج نیکو و

 # دا سیلفت a لوالا فک هدکد انب د هلا ماقا و تا رحا لد وع طلا مش لر رب رگ هب ودنک

 دن دا ربا كت هملع تلود هدنص وصح زوط دن و زر ر و یسهدو و نادعد ندا رلوف 2و زرول وا غراف

 بور و تاوج رےعطق هر راربصا هدنل وا لوق هل هرج وو و اا حسب ۸ دعط3 ٌدیوحا زردا را ها

 كرم ا هد ودح و دهع ضع هل راتهح رار اخو مدع هعناوم و دوهع ظفا ره

 ۲ نيت ودلاند و راغم هند وم تط E حراخ ندل وو سود تاداع و نسل لا رخ نیکو هلا رکسع

 فلاح هنسهدعاق هماع تبنما نالوا ع رم قالطالالعو یگاد هدنرتب هاذا فانصا عیج هکلب و

 دن داقتعا رد زحام ندرح و ڭكنح دلع تل ود هلا قبض و رج یک یکیدلیا دن ودا معرف قرهلوا"

 ۱ یهیلع تلود هلیدساف دصف كعا روبح یدیلعتا ود هلوبق ی یدصاقم نالوا طورش راغم درج ینبم

eهنعددل وا نابم یراکدلیا خر سصل و راک یر وک د ضه ید هل تهج یرافدل وا نکا توعد  

  هراد ودح ید هبلع تل ود ا ندنفعع یدل وا قاقش لدبم قافو نالوا راکرد نیتل ودل اند 8

 ۲  تغار هنسهدامآ لص هت هلع تلود نکیا هلو لاح بولوا روع للا لام ا5

 ییدلیا تل ندنسهدام عرف نالوا مص ساسا یدل راداسفوب بولیدروتک یسچلیا قرهل وا

 5 2 2 5 3 (SEES A 2 من داور ر SAE کا دا تردا غا را هس دل تو هم عرف هو تداخ رب ها سم دو رد دا

 لوبق مدع در و باوج هلا ر یااتسلاق 6 هدک دلنن ردابهم و یار رص “داما هبلع تل ود ۳

 ۰ یدنل وا فرق و هد ید هرز وا هلع تل ود ةو هدعاق یشانندکعا رارصا هدهع ضع هلا قو اش

 iT یللا بولو ٤ دن . رزوا دیس ور هلیبسح یدهع ضصع ی یرفس كن هبلع تلاود

  یتیدن وا ی یهدا را و درصو ءوس هن وڪڪ ر عو اهم و دنعح و ےک نالوا را و و تس ود

 مولع ۵ هراملاع یک ودا نورعم هنق رط تد وم و تاک دارو ناناح توفص دیاق و یسهلماک تمه اعادو

 | نادغب هلج زاو یکیدلیا هدعاسم هراهدام هچن قانیمو دهع زا حراخ هدنتح یلود هچگ هتشبندفدل وا
 هن ردودح و عص و کک دن هل عز ودنک و هبلاطم هرو *یضارا ناع و دهع فالخ هدنسصا را

 زایهم هب هب راح دسدآ زعا یلست و درب كن . ول دیک هلع تل ود یهروک ذم * یضارا هلر ۳ هیلک ر کاسع

 توفص دیار د رج یر "یضارا هلا ۹ ۳ دقاعش قافو هلع تل ود هلکعا 4 ارا ی رت ر ومص

 ارج و ینیدل وا شعا لر قحریغب ه ول هچګ هلیساطعا دنسو ینیبعت راددحم ص وصح دو نیناح

 TT یرافدل وا تسود بولوا رااح و | طإا مو تسب رس یرافاح و ۱ ب

 مص رک بودا هدهاعم هج هقشب هلا انا هعفد جافرب ید و ۳ یحو ییدلک هل وا یراح هدنراتدب

 . ندرلفاح وا ات نال وا هدنشاب دم هلا هبلع تل ودو یکودا یراح ه كن رل تالذک یرلت وادع 2ا رک و

 دم ندراقاح وا نانل وا 8 نکیا ر هاظ یتیدل وا طرشت لخاد یضت كح نالوا عقا و بر

 دهع هدن راکدلبا فیلکت ا طر 3 ۵ لس كنص وصخ نا | قد رط ىلع ییساداعرو ناس ۵

 اطعا ۵ لوبق بویغا در هيلع تلود ځد یروک ذم فیلکت قرەلوا جراح ندطرشو -
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 ٠ تصخر قرەلوا طرشو دهع زا جراخ هنتراجت زکدهرق هرز وا هلماک تیتسب رس هقشب ندنوبو یکیدلیا

 ا اا اس یو یەدام ز E EE هح هبدیلع تلود یسهدام رب رهو امدتسا

 : ا 9 زکد هرق كن هملع تلود ن نکا لکد نکا رول وا e هدعاسم هلص وح

 3 . هلماک ت صخر هنب راراذکو تشک نی زسقمالقوب هرزوا اد تست رس تی راس 3 : هدنراص و

 بودا وغلو ضقن یراودنک ول هچم هن تحت هچفورزوپ نالوا هدنګ رات زوتواو یواح ینکیدلرو -
 نانلوا رکذ جد ارظن هطئارش نانلوا دقعو هل

 یراهدام تراحت دجفورزو نالوا ی ااه کا ید وا خش ومآ ره اتتقط است یرلط ورش هچفورزو

 یراهدا را قیط یدنس تراس نالوا یر ولطم هلهح و زعشقاب هن وعص یونع یتسلت وط کم ید :

 ط ورش بوىملو وا ق یوہس ی “اأ یس ولسن وق ھچک هدنادغب و قالفا ورت دنشس ردقو و تو وا اطعا هرزوا

 1 طاصم نال وا عفا و هددا رغلب هد رات یکبا ی ا هدع)

 تلود هدنراکدلیا اعدتسا یبصت [+] هتنجآ هنتهرو نم نیتکلع نکیا لکد حرصم ید هددماندهع

 تحوم رو وهص و ۳ دیار n هغاتس ود در بوقاب هنسهدددع تاروذح و هکلم ترم هبلع

 هقشد هعشب هنر ره كندعطع داوم وبشاو هدعاسم جد هنیصن كنهتنجا نانل وارک د هلسهدارا قاوا

 یدل وا شعا نوا یس هنناعارم قلتسود هلا رلهدام ج راځ نددوهع وال و و اطعا رادنس

 "۱۳ ا ا و ا یرکا دلرهدام یندروتک وصخ وردک هجران كولەمى سولو

 ا علا رع قلرا وعمه و قلتسود هن بوبقاب جد اکا هيلع تلود نکیا شعا تاشن ندنمادقا

 ر انعر كراتسود لود هلج یکیدعا توف هقیفد

 رهاظ یودا هدتف وا تداعر هدرلهبنرم و هیراوعمه و یتسود قوتح ندهيلع تلود هک

 ول رد رب هدنتح یتلود هڪ كن هلع تل ود هرکص ندقدل وا قتصم رو هلا ولهیسور هقشډ ندنغیدل وا

 ۳ د نیت ود دو رکرد قاب دوکو یلتسود تولوا نم وب
 ۱ ی وفص كل هنس یللا یلود هج وا هدافا و ناب E هنس ا هڪ ود رد رادندب یودا

 ۳ اب كنول هحم مدقا ندنو و شومارف هیلکلاب یتسهروک ذم تامام كنهيلع تلودو

 92 ور هکر ودا ی تعا یک رو لیا قزج هنلع ت تلود رکا هدنراالبتسا مایا یراقدل وا

  یکجهدلأ ب یو هن یرلشدا كنولهعک هقشب ندنکحهدا ارحا ییکو دلید هسک مزال كعا

 دهع و كن ورم تعم د لود هدناب وو رهاظ هدنرادنع ییابرا هددس تاظحالمو یراودنک

 خد یتتژرموب كنهیلع تلود نکیا و ا ا تاک ات ترتقا دفال كط
 یه هن رکف عفانم لیصح لرد روح یهیلع تلود هرزوا یعیدل وا روکذع هدالاب بولیق یسنم

 یتصرف ماع ول هی هلتهج یدهع ضقن كنول هبسور هذه ةلاخا هلا شارد یتقافتا نالوا هللا هیسور

 كنولهيسور هلا دانساو ورع ه هبلع تل ود یدهع ضمن هنرفس هیس ور بودا قلتصرف کو دع تعنع

 . ینکیدتا رومأم هتدوع هنتکلم ینسیچلیا قم هدنداعس ةناتسآو یتفیدلوا لرشمو رادهصح هدنرفس
 . تلود هلکعیا دهع ضقنو ےب میش و توفص و تالاوم ٌهتشر عطق بجومالب هلبلاسرا همانا نیبم

 رډکعد روما ردد هتنجآ [۴]
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 5 ٤ ا ال تورم نالوا راکرد تویعم ود هس هیعاد و رو ا ځد هيلع

 نوجا وتحا زسا بابسا لاصحسا و تباج هدرلل و و تصخر دنن سنا و دوع امور هرزوا

 مارا را هد یال هار ادا وکي ار
 ا وروا یعیدلوا هج هلو لاح بویل وا یلخدم و هتشررس ا كنها هنس تنطلس هدناب و ردشطا

 ردشف وا 3 هن راتناتحو فاصنا رظن لاح تیفک هدقدل وا دم دلمراتسود لود ۰

 د یدنفا فصاو همانترافس

 .ندنکو ا هناوط هدنخرات دحالا مو یهشبنوا كکرابلا ناضمر هام یمهنس رب ز زوسکیا كي

 كنتلابا هینولاتق ندایناپسا لحاوس ینوک هبنشراهچ یعنزوقط كشرش لاوش بونلوا تماقا رک كف

 ٤ هن روما هدقدنل وا نالعا هلا زیرا وط و لوص و هنلباقم هدلب مان هول شر نالوا یللا ةدعاق

 تقو بودا فدو بولیرو یاوج هرزوا یساضتقا هدک دا راب سا ینهدام تنور وام

 هارح اتو یدک هم لوا هن نوا توط كعدیا زواع یدعت ا و
 روهظ كالهتسخ هدنسهرزج هقرونسم ردروما مظعا هدزکالو هترازل ما كدلیا لاوس ود ردن یصا

 ندهسرفا و هناتساو رصم یخ ردراو یاماها مظع هدصوصخوب كزاارقو كنلارق هسنارف یدتبا

 زککجهدا دورو زس صوصلنا یلع ردرا و یراهبلت عظع هرزوا كمامریدت ارور هترازلالب یرنالک
 بود زهدنربح ردزلوهج زونه ردن مارک ا قبال هزکردق یدفلوا رابخا هز زونه ندنفرط رود

 تروصو هدهناتسا نکل یدد ردیسهرزج هقرونیم زکمارا لح هللا راذتعا رازه ندنفرط لاربح

 رر نالا اباسا نینخیدل وا رعولعم یو و 7
 هاا الع یرغ ندهولشر راو لقو لق هح هج یرخ للو روا

 هسا لاح هل رەد ردععع یراتلاح قوا رب ذیانق نماداده و كعا تدوع 5 كمردتا

 وا ا دس هادهصدا كرا نزا ید نوت یر و و
 ندیربک نالباب ادد بوقیج مودنک هلا عاتا ردق نوا نوک لوا رلیدرب و ماظن هب هترازل لح

 رفا و ادا یرر رتعم هولشرب و رایدقبج عبا وت هلج یدل وا رسم لوخد هتماقا لو روبع

 " یراطباض تیالو راسو روفسم شعا هدهنولشرب اًماد یرالارنج رتعمر نوح راهرادا هلغلوا یرکبسع

 لوز و لوبق نیرارذع دز رایدلیا قلانشاو رایدتا لاح راذتعا بولک بیرق هن رانک ایرد یس هلج

 راردنا |> رم ندقازوا بواک ندفارطا رلیجریس بولوا طاح هلا ونارش یفارطا هترازل لع كدلبا

  ۱هرزوا لو یدبا رردبا بارغتسا عظع ندنراکدمروک یتسابلو یتمدآ كزقلود رمعلا تدمو یدنا

 تولک یسابطا هرکصندتماقا هدر وب رم لح نوکیدب کرک . uنا دع توتا یز

 هزغان وق ندسان ماحدزا نکیا تعاس كیراچ هرهش را لاو یدفح دا یالآ هرز وا

 لهاو رررو رخ یفیدلوا یسانب لیقره بولوا یررهش هدیزک رهشو یداراو قحن هدتعاس ش



 نت سگ ۲۸۸ روس

 ۲. ظوفح او قع قدنخ ا هلا ر روس تاق یکیا شعا روهشم هلکعد یرهش تنج یتفو مالسا

 هزماةالم لغو ا و لارق و رشع ۰ تافاکت هددس رام لحا وسو هد هظفاحم اعاد ندنفوخ یریازج بول وا

 یدنل وا تع نع هلع یتیدل وا 2 لارف هرکص ندتماقا نوک ید تلا داکع ردنوک راربخ بول وا بلاط

 هدن او یدنلوا لوزن هرهش مان ایغلب ین وکی حت وا و یدنل وا لوزن هرهش مان هشوطرط ینوک یصسب ها زتکرح
 ندا عاقجا ندا رف و رهش بول وا یت کلم یلتسعج a | لصالاق كلارق یدلکح تجز ندسان ماحز ید

 ندریلکنا هنرهشایغلبو ۰ یدردا عن رانا نادا یدا طاح زا وق تاق ردنا تاق ندیجریس:

 هد را یرکب لا زرومام هاه ر نل رط لارق بودا م کح لارج ندیا عزن یتسهریزج هقروبام

 . بولیرا وهنغانوق كروفسمو ؛لدردنوک ۰ یدد ردراو زقفایض 6 وسلیا مضاح ماعط هزس هج زکتداع
 یصکیا دو یدبا شلرو هو ل هنلارنج هنولشر امدتمو یدنلوا تدوع و یدتا تفایض

 لباقم ۰ یدلربو | ځد هیغوپ لمکمرپ نوجما تلود ناش راهظا هلغلوا یبینات كلیکو شاب ینعی
 اردرمشو و هنلوا مهف ندنو یئادرو تئاند كنسیلاها ایناپسا شلتا لاسرا تیز نغور هشیش یکیا

 ناربب نصحو نارکم نصحو هبطاش ردر رب ییهچملو غاب و لید جوا هاب رد بولوا هدنرانک یر
 CE دا خ ین لارق بونلوا تع نع هدععو تماقا هکر رونلوا دع ندئلاعا

 ۳ ارش یا ا هدامآ قا ر هربش تعاس مراب قالو لوصو ینوک یجب لا رک ن

 یدبا رادن ا هنک ر تعمر كدلک هلکن ا هرو نه غانوق ریدروتک یییوطنه كلارق در
 هلی زوت وا هرکص ندتعاسرپ ید تا رطاخ راسفتسا قرهلوا ندنفرط لارقو یدلوشراق ندنشاب نابدرن

 یسیطوف هيفا رهوحرب هلکعر و رخ یتبردق یرلیحناش مشت و یدلک هنسک نیعتمرب هلرا هلرکش عاونا

 ضعه شمزای هدغاکر یتیرلتداع راسو یالآ بولک یرایجتافبرشت هن یسادرف ۰ یدنلوا ځرفت هلی
 ۰ ردلکد یراح هدزقل ود مز .یرلتداع ا ورواو كدد رونل وا ارجا قلال تیا یدلوا هدنددص كعا

 دف رهن وب هلارف هسخو رولبراو الیدت دز ۰ یدید ردداتعم كعشروک كوا هلا لیکو شاب دید

 هلیسهداب ز یراودنک و یدلشروک هلمجولوا هقبقلانو ید نمهلداحش قوچ هدابو و : كدید زلرا و
 دک ات لتس ود اضح بودا همش عفد ید زب یدتنا هغلابم هدراسفتسا ود ردنایا هلبرللوا كافوج

 هلا یالآ رتیدلبا هلرادت قانوق كجوکر هز هدهتنارغ كدلبا تدوع هنمهناخو كدد كدلک نوا

 هتروا هداروا نکلو یدنلوا هدعاسم هلغلوا تلوپس هجو رلیدلبا احر یزلوخد هلا نمایادسه و

 وقسم اصوصخ یرایچلنا هراس لودو رایدلیا دارم ارجا هدعوسر یهلماعم نالک هلوا هرایچلیا

 هما ربا زرب ردشا ارجا یزمزوس هلباربج هدنرکدلبا تنوشخ هننرابچلیا یلناغع زمدام مزب یسیچلیا

 بول وا لاقو لیق هجن هدهنایم رلیدلبا داره لیت هنسهباب یچلیا هتروا یز هلکعد ردقو یراتقاط

 كلبچلبا و زرومآم هنافاصم اع راد یک یرازب اس اما ردراو زغاونع تالیچلیا هتروا هچرک | موب

 ردص وصخ هب ودنک ی هدعاف كتل ود ره مهوراو زع ردق ید اتاذ هدهیلع تلود مز ردهنسن ضررعرب

 1 هنس هلماعم یچلیا n نالوا رم ولطم لات هللا نومب م ا ا ناب رج ثاعا عاوناود

 و راس ننوبهدينپسا تح یدا شالوا هلو هرلبجلیا راس هک رایدلیا مظعت هلب وا هدزمتح و یدلر و



 کک

 تا ت رد نوا هب هّقن ارغیال و دب ردام و رایدل وا نازوس وا ا ا

 ا دننوک تاقالم لودر وی نددب ردام دسلا را را و یراهدا کی ردقن N | لارق نکیا دقاسم

 یدردنوک رلتآ نیزم یرادقم شب نوا بولک رایحتاش رشت هدرو نم موو یدایا نییعت نوک رازابو
 لبا را هتسد بسانم یسد و هف نگ هد رف یر دادسا هل راع | ببوصت یلاسرا هع دعم كن وام یایاده و

 نوامش دی ده هلکم ردن وک ندنرلبسا ا ج وا لارق ه دعل یدلردنوک تودنا لیمح هراهب ع 3

 نمروخارم و تونل وا نیما مدار هنر ره و یدلدان ود هداس وره و تونل وا نو هلا راتخر نال وا

 و تم نع هام لا رد هلا راتفر توشود دنک وا ۰ صرف ۱ راوس 4 ۳ در هو دار

 اشاع هلج ندنعیدل وا هدن راب تولوا دعا سم اوهبور و هرلمدا ا زر ید ینا ولم یااده

 هقادسک كيبشب هلفل وا یرام ندفح هلوتموا یراتکلعو ۰ یدلرک قرهلوا هربخ یرازوک هر
 ِِ یرالغوا و لارو 9 ندنراطاسنا لاک قحراو هارساباده تداهن هلدلیا میت ی د راک دلنا نیم

 كمدا نزم نالا هدنماعم زمادختک ینوبامه همان هرکصندتعاس ر ر یدنل رخ یراکدنا هیارس هحاس

 ۱ تو وط رار هنشاب یواش مات و ات هلبا اهتا ف ماطو الاو یالآ تور و هتسلا

 هد زب و شاب مدآ ردق شب شا یرکی هلا راتسد یتاکو لروک تسوا ځجدرففوب ۰ یدبا ش ل رارادقوچ

 دا وکی رفت قلا ندسأب ر وا تالارف و تو دا رک سابل و ناکوچ ےس شواح ر دن حج واو صاوتو

 رارالاجیتیرلا روس و لبط نالوا صوصخ هراودنک بو ورو هج وکو ا هدایو یراوس رادقمر و ناک
 هبارسبو ورو یرلناجرت شاب هلا زغناججرت مز هدزماروو یرلمدآ ربتعمرر هدزلوصو هدزغاص یدا
 نیمز رس بواک یراطباض احاح بولوا هتسب فصیراتاطلس تاقن وا هدر یرادقم مدآ ىلا اتم

 تاقرشیتلارشب هدنراهزا ورد یرهناخ عقا و هرزوا لوب زفل وا فیرعت هسیا یتژک ریس ۰ یدبا راردبا
 هکیدا رشا باعیتسا هبت رب قیرط نالوا هدیشک هنا ناب هبرع شب انیمه ادعام ندن دل وا عقج

 یدنلوا تیاور یرلکذلیا ارکتسا هشورغ زو ییهرکبرب یتح یدرولیگع هلا جوک ندنراهنایم هلا تآ
 یدنک بویلوشراق یز رانلوا لابقتسا باب را ندنشاب نابدرن قدلوا لخاد هیارس هلا لاحو

 ۱ هدنل وص لیکو شاب هدنعاص ید و هدن رز وا قابا لارف رایدلیا لاحدا ه هط وا یز هرز وا یراهطعت

 تیاف ینوام دما چدزب بولوا فقوتم یتلود لاحرو اب رفاو یرللازج راسو یلیکو ی ضدنه
 قرهلوط یراقوب ندزعشاپ هرکصندقدب وق هرزواشاب هلا مثلت هرک چ وا قدلآ ندنلا زما دن هلبا ےظعت
 دوج وم هدنزول رب 9 هلا دو هدک دنلک هب هلباقم ِِ تگ نع یغوط لاد با رافر روک

 ناطلسلامعدنفا متم یلوو مهاشداب ولتمارک ولت ردقولتم ولتکوش یعرکاو مطعا كراھاشداپ هلجج
 ایایسا ولتل زنم و لیعنح كن . رلتیضح ناخ دت ناطلسلا نا ناخ دجا نا طلا نا ناخب دی | دبع

 كص یدل وا بغار كل ود ایایسا ایا ۰ رد ران وک تیانع نوامش Bl هن رابانح یارق.

 یاباده و همان هلیسهدارا یدسست كنسهطبار قلانشا و قلتسود نال وا لصاح هدهناسم و ید ات

 اا هلعلوا رادهشعر رد ا هدنشاب شب شک لارو هدزهکیدید رايد روي نیبعل یچلبا یر هلا نوامه

 نکیا شعا یعس هفلآ یرادقم هقیقد یکیا بونلوا هوالع ید همان تپابس هدقدنازوا لا هنویامه

 هیلع تلود نکیا لارو لوتایسا كحوک امدقم لارف و یدل | یدتا اه لیکو شاب یدمهلوا زلف 1 :



1 1 E 
e اکب بودا ررکشت هنغیدلوا هلیتفرع» یدنک ځد هطاصعو بودا هطاصم دقعولا 

 یراک كنلود یکیا یلاعت هللاءاشنا بودا رکشت راهظا هلبا راریبعت قبال هتبو یدلوا راضح

 ارز ۰ ردلکد هابتشا یاج زمتلدلوا صلخم هنهاشداب ناقع لآ مزب راردبا تحارتسا یسایامر
 "یلاتسرآ ۳ و ها کامل اوج دور رغمشد مظع نکیا هدانایسا لوچوک

 یدا اضتقا بود ردتلودر للتورم هيلع تلود جد زب یدد توا شومارف ددا یدعو

 نکیا رولوا ناور هرمهناخ تدوع هلا عاضوا هدنلکش .عادو هلبانوامه مان هرکص ندکدلپ وس

 هش زفو هش رللغوا رفت ج وا ندنرقدلوا ةدنرزوا لو هلکعد ردقاتشم ك هزس مرللغوا لارف

 یدسنلوا لوفق هزمهناخ هلکنآ لب راغا هداما یني وطنه لارقو رلیدلیا مظعت ےظع یقدارغوا ۰

 ندنراداتعم تفایض مرهدازکب و هن رایچلبا لود عیج نالوا هدد ردام رایچلیا نالک هلایایتساو

 راشعا همین یتفلوا موسر یارجا ندنفرظ لیکو شاب نوجا تنایص ندفراصم یزپ لارق هلغلوا
 1 تبوقلاق هلکلک یحن وعد هدک دک تعاسرب ندزغدوع ندنعیدلوا هدام رونلوا عفدو رایدرب و ربخ هز

 یدلیا لابقتسا هدنسوبق هطوا لیکو شاب و یدلوا ف رطرب ییوسر تفایضو یدلدیک هلیکو شاب

 نالوا هلیک و شاب كنب رلترضح ےظعا ردص یتح ۰ یدبا رشا نیب زت هرفس هلا یاوا ےس ورز
 ندتلودو ناش ےسارم ادعام ندنراقدل وا ههاطر هدابز یتنوشخ كراو و یدلر و نوکل وا یرلبوتکم

 . یرریلیجاق یتحو رلیدلیا دارم هلماعم هز یک یرلیچلبا اب وروا راس ندنراقدل وا ربخ یب زونه
 . هدرعالوا یرلناجرت شاب و یدبا بابان یربظن هدننطیشو داعف لصالایمرا یلسدق یرلیحاش رشتو

 لکو شاب و هنب رتروعو ةن رالغوا حوا كللارق هرزوا قلوا ندسنفرط هيلع تلود بولک هزات وق

 . ریدلیا نایمرد یصوصخ كلر و هده ممبناریلع هنلاحر راسو هن را ریلیجنافو هنلیکو ییرغدنهو
 تلودو رلیدید رسررپ و ردا كرادت د زس ةلباقم لاحرم یدریو ردقوش هدهناتسا زمیچمئا مزو
 . كمالر و یشرب هادعام ندرودنک هدکدل ردنوک یچلیا هرالارق E هراروطاربعا ندنفرط هيلع

 رییغت هلا یش ثدحم نوسنلوا لاوس هرلبجلبا نانلو ردیمولعم كنهلج یییدلوا ندندعاوق زل ود

 قوبس ییدر و كزقلود قحا ۰ ررر و هنلاحر زعل ود رانلک ندرخآ لود هچرک | رازقسیا نوناق

 كد ردلکد ندزعوسر ردنلاحرب طوتم هتورع هسیا رررب و هنسن ضعب راودنک رایچلا و ردلکد
 لنا هلطاب تامدقم هصنر نکل یدنلوا ببیعتو نعط زوستفاط هج هصنو هلدا هجت ندزفرطو

 درب قعشو هلارف هسیا زلوا هلو تيان یدلوا نکم هلمج ور یعفد بودا چ ورت نیرامالک
  یدابتسا زعدوع نایه ید الا ناب ودرس یلوبق مدع واه یایادهو نج هلوا نکم
 شعب هدعب ریدتیک بولاق ود رونلوا لاسرا باوج لددتعاس یکيارب كدر و باوج بود روک
 هلا قي رطرب ردهشاط رکتمو دونعرب رانو بولکرخ هز ند فرط رایچلیا نالوا تلود ها وخریخ

 .. ًاصوصخ بولوا لعفتم هنلاجر كلدلبا عاعسا هلارق با اسو ضعب هل راهد ردبسانم عاعسا یبهامهلارق
 رداکد اور یسلوا عزم هللا تافیاکتو لزمیچلیا هکشعدو شا روت هنریبعت زال شولو درب

 ضعبكل وناتسا هرز واقل وا ندنفرط یدک ید هسا لکد داتعم ثمر و باده ه رام وق ره ندنفرطقل ود

 . زجالع هلب رار ورخ یتکیدد رول وا متن ونی ثعاب كا نالذج و بییطت ناکعالایضتتم یلعندنفع



2ِ 
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 نا ر لا غورا نالوا ید لو نداج ها ریل و را
 راتسد یکیا و یلکهج یلرزهقاط شب یراکدنهو كنفتر یناشفارز شقانود هلبا ےس هرایکیو ج

 بونلوا بلترت تای رطع رادقمر و رجح رب یراکانیم نب نم هلبا ساملا ایارمم یمهبدوموقاق مولطرب و
 ندرصح د هنلیک و شاب و یّقاط ماجالعا تاقر هلا یسادعام ندهلفو كنفتو ركح ید هننروع

 هدنراهنایم بولوا ینادوبق هدراوک و هن راریلیحاقو بولي ر و هلا یدلر و هل هنلغوا لار ادعام

 بدتر ایاده هقشپ هقشب هرارادنامو هن راناجرت شاب و ههنارصم سحر نالوا رامتعا بحاص

 ۱ و یر ندنرطدعا لس لم یر تر لر درک لو ات ی
 زغل وا ف د هکردهرزوا الغو طق هت ر یراتکلع یدلوا رادم هزف راصم ی رام تانییعت

 بطح ه عر و هشوغ يکا هداسنعورو E نوا نوقره یدرونل ا نوف جوا هەو

 قاوبلاهیلع سقو هبهراب قرف قواط ر و رده صریبک صوصخ هرانآ یراه رع نکل هش ورع قرق
 ایهو راضوحو ىدا راو راصما قوج قدلوا ناور هل رتراشا هنسدچمب رومشم ثللارق نوکرب

 یک وط لکوم هنروما هاخهبجو هرجو توطو كدايا تدوع مراص ندا دام یداراو هست لک

 ریس هلح مان اب وقس نالوا هفاسم تعاسییا ههنا هاکعا اعا ندنفرط لارق لارج نالوا یاب

 تالآ یدلراو ه هناخ ملعت هرکص ندتفایض بودا لا رک ادا تع نغ نوعا اشاقو

 ع فیفصت و ودرا برو عاق دحاو عالق رصاح یربغ ندنغددل وا لام الام هلا هسدنه

 كرات وب و و ىدا لوغشم ریلع د يرل یرلنل وا بلاط بولوا شوفنم هد هناخ ےلعت ر 9

 بوطو م یراکدلیا بلت رت ورندهامر و ردرالوعشم ناکداز N ا او ندنفرط لارو یرات ؤم لرلبلاط و

 مولعم یرلت راهم نکل یدمهاک هلعف یسدلج هحرکا هلغلوا هدنراباوه رایدرنسوک یعیانص هربخ و
 a هد هاد ااا باح 21و و ا و هلل وا لع قسع ا روتسو یدل و | ی

 رس يس هنا سط هارخو قتعر و شمروناشدا هللا ب رون اچ میدن راهفوح فیل هدن ون و

 هاب روکتسا لوا نور ندیم" تع نع هنارس عقاو ا وس ندەقناغ لارقو ؛لدلیا

 تکرح ندهقنارغ ینوک یعند نوا كنەجحاید هلب راغا پک یهار مزاولو بی وصت یزقگ نع

 ۱ را تلق دابا دا ۰ یدنلوا لور ه هناخ یک دلیا هداما دحشدنمو لوص و هاب روکساو ,

 هدهجرد كج هیلک داق*ایرلترجا و ردیلتوقو روب یرارطاق بولوا ندناب رورض قعموقرطاق هراوطنه
 ریدر دنسک د یزع رارطاق هدر جوا هلعلوا هدهفاس تعاس کس اروا ندهقنارخ ۰ رددنماهب

Nشور نګ ییا ناستطزو مام یدلوا نمدومشم یرقدل ا ترحا لار ید شع یدا ر طاق  

 یاب روکساو یدتا توعد یزب هرکص ندنوک یکیا یدلک هرو نم لع ید لارق یسادرف ردا

 جوا هدنس نیا لاس هنهکرپ لارق بد هتلاءاشنا یدد ملهدیک هراکش نی راب و یدد یزکیدنکب

 یر سس هاو ارت اذکتاقوا هللا راکشودیص نوکره ادعام ندنوک

 نامز هنره ردهنسک برو صبصت تیاف بولو یسصع تأ كن سالک و لارفو ردیلوتسم هروحا هلج

 یلاحر یا | ًاعج ین E یسلرا e :اونع هاشداب كو هسا دا ییهاشداب ما

 هغلتسود تلذک دز, رلیدتا قلانشا بوراقیچ هقباش هر یدهع لوو یدنک یدیا دوجوم رایچلیاو
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 د هدا بورد راب ینکرو تار لا رو ریدت | وا نوکروس به هلدلبا را هلهاعم قدال

۲ 7 
 ۶ وات ام

 هربتح بوراص تورافیح دعاک هچراب رب ندنسحو یدلس یتیناق توراتبح یلاعسد یدراتبح تانکر

 یسالکوو یرلبچلیا فارطا یدرب و رخ نلامتتسا رادقمو یدد ردعفات هتدالو ترسع یدر و

 لارق هدعب رلیدید كدرر و یزمکطتام نوچتاقتلا ردقوپ كلارقزب رلیدلیا دسحو نیست بودیا شاپاس
 هل وا رتسانمر لصا یرلکدید اب رویا و دک هزعانوق دز یدتک هرخ |تعس هب یهأم دیص

Eا هدزسانم و چ یالسالهآ تک هدقدل وا یلوتسم كنرفهسل دنا تا راو یسهناعت  

 ب نالوا دوج وم ید د د یکیا نوا e شوا قرح یر راشعا عض و هل

 هدایلع ًةقبط مالتسا لها بتک و یدنل وا لیصحت یسهلاسر بتک یاسا هعصب هلغلوا بب رق هدلح

 فحاصم هلا طخ یکسا ردق نوا یدنلوا ترابز زم رباتک یدنا هدالفس ةقبط یرلباتک یدنک و

 اب روکسا و قدلوا فسأتمو سی یخ یدا دحیب بتک راد هثداحا و مالک و هتف یداراو فی رش
 هدافا یغیدل وا هدن ددص لاسرا ۵ لی ٫ ردام یز بول وا هرزوا E لارق هب ۵ ریسه مانو ادر ندلحماب

 ولضوح و ولهریسم یلفلکت عظع یدنلوا لوزن هبا صمد ر ر هدلحملوا بولیرا و لوانوکرب ندلارق هلب رعا

 ید الاحم لا هست ند رایج ربس هحل وا مات او یا را تعجب هل وا لارفرقمو ید ارال

 a یراهدناوخ و هدن زاس نالوا زه و یدآ ررول وا تربح اک هننام وسر ماعط ًاص وصخ

 هل رازاس ص وصخ هراودنکو توعد هماعط یزپ هرکررب یراکا عیجب هلبرما لارقو یدراردیا نیسح

 هعفد چ وا یربلیکو شاب نالوا یرامظعا ر زو نکیا یرانوناق فالخو قد رولوا تلق یالتبم
  یرهش هل ط لط لصا نع رایدلیا بارشا ینغیدل وا ماركا ص وصح هب هلع تلود تولک هزغان وق

 یران و یدبا هدرانک ییارس لارقو یدیاراشلنا باضتنایدبردام هلبایتپج اوهوبآ نکیایرتم لارق
 هثوکش عونر و یدا شوا سرغ راجاو تانان هصاخوذ ضعب نداد یکیو یدبا ندراجا هلج
 یک یربضوح كن ول هسنارف و یدرول وا ضراع تکرحو هزرل یک یعیدنق وط یر كانا دارو

 دروسا ندراص وح یرل هدنفس بو ات راضوح هداراقنم رهش هدلګڅح تعاس رب هرهش ځد رانو

 هب هبرق هوق بولوا هدکلشيا هلع اعادو راردهدنرکف قلو لو هسوناقوارم بورک ندوص یلتاط

 ردظماغ ورق كنمز وا یحو اور هتک نتسلدنا رد هرزوا تلق ید د ويه لد ردام و را بو

 3 تیرو ا رايدر و ینباوح نوامه دات *ادلیا تلط تدوع تصحر هدعد و تعاقا یآ قع ترد

 ر كن هملع تلود تولک راد نام هد م دورو لوا هکر دندساغ یدنل وا تع نع هیت هلکسا هنحاط رق

 ردا لاسرا یس بسا شعاتودو اد وک هرم ردلکد مد هدزعل ود یناسحا تو روک هراجلیا

 یچلیاو رلیدلیا بوسح هزماج تانییعت ینا یدعش ۰ یدا شروتک لار زو شب كي جوا ود
 ۱ یلا 54 رایدمرب و هيج ر هزماجرت نکیا دا تعم ڭەرو شور روا هو دس لع تلود هن راناچ رت

 هاشم ا قدل وا لصاو هب هدلب مات هیس ره قوت کیا نوا دلرتک رج درب و شوے زو

 هنجاطرقنوک یجب نوا ردرارارج و ردراراذعلا عیلخ ردلئام هبعلو وېل ٍقلخ ردحرفو ردهدلبرپ
 بسانم هن رالاح یدا راشعشوق رامدآ مشت رفن تردو یشابکیب رفنرب هد رحم یدنلوا لوزت هنسهلکسا
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 ردراو نالا چاو ردهعلقرب هدلحاس نک هنجاطرق یدناوا لیک تلود ناش بولب ر و رآهبده
 هبا رفت ضرا _ ردراو یرلنزحم و یسهلعو هناسرت تامزاول هروک کاو یسهناسرآ لیکمو

 یجعک یسیلاها رونلوا بلج ندهیسرم تالوک ًامو تامزاول هلفلوا یلاخ ندعرضو عرذ هباشم

 هن وتفرف یراکدلبا هه امد 0 را راد ۳ هک الل یلاها هدرهش هلغلوا ندنلبش ص وصلو

 نوڪګا تاودا ےظنت قیدا غوا هنسهرزج هطلام تولوا فلاح نکیا اوه قفاوم قدلوا راوس

 سادنا تکلع رکذ ۰ یدنلوا مارکا هبنرم عسو همالسا لها یارساو لدتا تماقا نوک جوا

 ناسا موڈ تولوا عساو ملقار بيرق دعبرم لکش ٠ مالسلا هيلع حوت نن ثفاب ن نانو ن

 راردنابج و هرفط بحاص هدا ز یرالبم هادوس ردسبا و راح یراعبط نوالا رعنا هماقلا طساو

 هباعلاقوف یراعلعو تبحم هن رار ر و ردرلبلاغ دقلخ هلج هدمئشتو ربطت بودا حدم ن راودنک

 رده و نیتم یرهعلق رد دنسم هدوم ناسل یراناسل ودح یی یرابیصعت هدنرلطاب نییا بول وا ۱

 هدنتروص مزلب الام مالا قلخ هلج ردکو لیلق یرلماعطو مهرد و ناشی ر یلاوحا یسایاعرو

 نوجا ےلعت یارح روماو راردا نیرکف هلیح »هن راشد ب ودیا هرک اذم هدنرلهنایم یتنطلس روما

 ردیقاخ رابد رخا ینجا ینیژکا بولوا كن ندراوس یسهدای ردراو یراهناخمیلعت هدر جاق ر
 هدنراهنابم یتح ردرللکد لئام هفراعمو نونف قلخ قحا بولوا سرادم ق وج تق هدعلقا و
 مور قلخ انایسا هرکص بولوا هدندب روپج رتکلعو لوا ندمالسا ردقو قذاح بیبط رب

 توغو رلیدلآ ییامورو اناپسا یسهشاط ج وسا یعی یوق توغ هدعب رایدلوا عیطم هنس هفاط
 دا اوردر رخ دمالسا چدلوا یدلید قلا ارج ییزق انسحرب كن رلکب یرللویاپسا یلارق

 هلا E ریصت نن یسومو دایز ن قراط 9 1 یدبد زس لآ قکلعو تواکزسو یدلیا

 روصنم مالسا یدلوشزاق هللا رکسع كم زو یلارف توغ ریدع هتسهرزج سلدا ندزاغو هتبس

 یدلیا الیتسا مالسا لها هدنسهب رحم حشرات یصن اسقط یني ررهش روهشمو یدلواد رم لارف تولوا -

 مکح هرزوا قوا ندمالسا یسهلج بودا رومظ رتل ود دج ا زو a ید

 یارمعا بورک لالتخا هت زان ورد یدنک هرکص رایدلیا متن تام دهن ید ند ااو للا

 زوقط بولوا لصف لزا رهق هنر رب ككردا راصتتسا ندرافک و رایدشود هشرارپ رب مالسا

 رلدعفوو رلکنح روهشم دکن یدلوا راق رک هرافک دب شلدنا راد هاب هح هک ےہ ڪر ات زو

 ك ردام ااا لارف ا نالوا رکذ هدالاب ۰ رد زوطسم هد لو اا

 راضقا كنولهسنارف و یدرونلوا هع زوبشا نکيا هدمالسا لها هک هنو رل یهاکتخت لاقت رو و

 رازج راسو ایندراسو هقروامو هقرونسو هیلجچ نالوا هدایناسا كحوک و ایل رام یربکدلیا
 اسلق ندنچ رازج ۰ یدا شلاق هدنفصت مالسا بوک هن . راهاشدان سلدا لحاوسو

 هدایند یکی بولوا هدنمکح كنولانابسا رافص ریازج عقاو هدنرق یرادطا هکولعو اینک ندنادوسو
 هراتکلمم یراکدشا کج هداندیکی كن رتل ود كنلفو لاقترو و ریلکناو هسنارف رارپ یرلقدل وا فرصتم

 هدنرناعت ددعتم ل هدابز هلا ف یراتوق هدابردو رردا تیاور نغیدلوا دزا اهد هکلب لیدع

 زوقط یونس فرصلا و حرطادعب نداد یکی ۰ ردرومشم یکیدلک هنلوا طار E یک هرازذو
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 وک ae کو E هلا ر كا ا و

  . بویقا رابتعا هت رلذدعم ااا ردععع یتیدل وا یر د قوج یف موبلا بول وا راحود دق راصم

 ۱ ییحندعم هلع كس تلا شب هعفدر هدهنس حج وا رد غا رابتعا هن رلندعم یهداسد یکیو راشهارب

 ا تعلا یک ا وه اند یک ارز . E ندنراتل ود "4 ر ورط روما و

 یرا هناسح رض ۰ رولکهجلک رزو مس ردقو سان ماحدزا هدنراتکلع بیرقت و رارولوا درم
 ۰ . هرزوا تلف تعارز و ترحب ندنعدنل وا نیبعل هرم دح ندعم قلخ روا كنابد یکو ردهدد ردام

 ۱۳ اا او و رجا هلا نداق رفا هلا ئ راد ی بول وا

 ۱ ی برا ا ل ج او پکا ۹ اک یرفلعو ارادم
 1 1 :ایایسا کت شفل وا شم 1 4 نوا قلتروق ندنف راصم هاڪ رمط و ول 2 سه ربع

 2 هنتکلع یاس نالوا لو ا هزرفاک بوردنوک هنس ناخ رض كنلارق

 ارح یللا زویکیا كي كناينابسا LAE لوا لا دشلوا عقاو یرعافتا تا

 ده را و هریازح هق ۲ هرکص نده واقع هک هدن و تبا ریدلبا تح ورق هلا ر كي یر ره هلغغل وب

 رازح لارو یدلوا یربت ردق هتفلاخح رایدلا اما ساه نالوا ررقم هن كرلرسا نالوا درع
 . اطعا ید دوقنرفا و یلباقم ع هرکصندکدلیا ادها هراس ٌعتما و تارهوح كل هسی زویشب هنکاح

 هدن را همان دهع كلر و جد مزاول قلعتم هن هناح هبح و هییفس تا ودا ندنقر ط ولات اسا لاس S5 و

 هود جاقرب و نالسرا یکیاو بسا سر جوا هلا تکی راد کیا هدد ردام ز و ردح ردنم
 / .. یشوق

 اینایسا ج هد رازج تویعردن وک هژمدا صوصح هل دص تناها هب ولا امسا یح بواک یه ده

 كنولریازج و رلیدلیا لمح یرورض ردشمروتک سولسنوق سفللابّو ردشمردن وک بورو هنسولسنوق
 ۰ نخ هلوقموا نکیا راشغا هلواقم یني رلک کف هلبا هقآ بول وا یراریسا زواج ندزو هدایناپسا ید
 . بول وا ری هدباب وب ولایناپسا رلیدید ید هیلوا ریسا هسیا یراتجاح ردلکد مزال هز شادلوب نابجو
 E یا ار ردا احر یرلن و توزان ۶ ساق راک ماحا رلیدلیا باج دل هد اتش

 لاسرا هریازج هلیساطعا توسک و قلجرخ رادقرر بودا بلج هنفرط بودا صیلخ یراموق رع

  ةصالخ ۰ رلیدلیا هعاشا هقلخو رایدلیا یلست هرودنک ود یدلیا :احر یکاح ساف ولایاپسا یدلپا

 ۳۳۳ رد اجعا روح ا سا توشا رم اب ةا يردد تمالص راو مالک
 - رلیدلیا داب رف ردقنره رلیدل | یتنویلاق یکیا كنولایناپسا وید رلیدعا عضو تمالع حرص هدهماندهع

 یتسیک یکیا كنولزپ ونچ نکیا تب ریدلبا سیل بورب و لایر ك قرق رج الا ا

 ۰ لو قو یدلک یراهبده نن کا a 1 بضخ

  ربتعم رب هددب ردام نوک رب ردل ومآم هخاصم هلکک بودیک تالا وک قحا رارد هدا هرثک فیلاکت



4f ۷۹۵ B- e 
 کدر و باوج ود یدلوا 4 بیس هفص کیا ندرتورکغاتا دارم دیده

 هسروس قوچ مص و ارز ۰ یدلوا زعافتا ےظع  eیدعش ردقاب بسک یکلوا هن رروس
 یر اص یتعی رایدد ردقو زع ررض چ یدشوا تلج لام ردقو نوح بس | یيا هسا

 دعطق و یلکو بارش هدنزافو هتس هدقدنل وا مایتسا یرفس وقسم ۰ رددنلسق ك ا

 هرادازپ یرلهنیفس هجر بک و و رایدلیا ضع ه ولابناپسا یی راهلوج رلیدلآ یني رلهنیفس ا هج ریبک
SE DS MLN 

 ۰ درک هلبا ورک زب یرایک
۷( 

 ۳4 یسهمانماحرتسا تكناشاب د ومحم هرف یقیرصتم هرد وفشا %

 رافسا "اس هہعلدل وا یسهدازهدن و هد هل.لح من "هدرورپ كەيت تنطاس و و یرال وو

 یسضعب و .تردق» لذ د دیک رز نادبم هتل ود و ند روغا تقو تقفو یر ره كمدادحا و یا هد هشاس ۵

 راوطا ةفاک تولوا یوجاضر السم كلاس جد كنرااوقو هرزوا یراکداکهدا تداهش ماح شوت

 راثآ هدیزو تیدوبعو تند ٌهبجاو یسا تکرح اردا یوا ۵ هیلع تلود "هداراو ما ییلاعفا و
 قسم هاشعو باتع ةیورریغنم ءان هل و لوهذو نس تئادح یاتضتم نکیآ مهناکدن تیور

 وعو فطع ناودع بابرا نکل بولوا نایاغو رداص ندنرالوفو هچرکا روسک و روصق ضعب
 ندنعا ناو تئارا هدنایصعو ین تروص بودا دیر یزعازعو تاوفه لردا ناتو كفا
 رهظم یرللوقوب هبنرم ردبا لوبق هب رتو باهتلاو جت یرادناهج بضع رابشتا هدنکدن قح یشان

 ندنرالوقو ردق هناو هرزوا یداف» ( هل بنذالنک بنذلانم بئاثلا ) هلغلوا باقعو باتع عاونا

 ىدؤم هاا یمهفلاس تاّبس دوزخ و تانا و ه وت نداحان تاکرح دفاک نالوا اعتروص اصر فالخ

 رفس ماکنهو هلغلوا مهناکدن تین همزاح هدارا تبظاوعو تمزالم ه«یوج اضر ٌهَقئا هَشرط رولوا

 بدئرت هریفو رکاسع هدبناح وب هلیظ وجم مج لوا تلمو كلم هاشداب تیانعو وفع رهظم هدربهر رفظ

 ( رفظلاةاکز وفعلا ) هلغلوا اشک هدیدو بقرتم هنرودص لام را یواح یزترومام هیاحرب و ایهمو
 ادجو مورح نددانآ یاهجود داهج تایوثم هلا لوب مدع همظعا داوس ییرالوقو هل ولدم

 دارغلب لرکو هدنرلتلود تیعم رک تویلروک ازسو قيال هاقبا هدناشن تلذم نازحا هبلک هدفرطو و

 هلرطرش كلا تردقمو دوجو لذ هدهروربم تامدخ هلا هیلک رکاسع سفللاب هنرابناع هنسو رک و

 CE و یر ی و 1 و وفع متر هزمهتشذک ارج
 ییرالوفو هلهج و و و تبانع همالعاو ضع هرادقف وطع رابرد یسل | دحولبع کو ماحرتسا

 ا مو تیدویخ ا تفش ِ و غار الجو عفر ندک ۰
 یرارا رقتانع هاکشس عوفمو رابسشحا هنعفرت تقر لايف وشا E هدنفابس تج و فطل

 قباس هنس ندنفرط یراساج هج نالوا نیبم ند نیهمو تیانع ةحأس هدیسر یلاعت هللا اشنا ردشفلف

 عفاو هدن د ودح ا ییلابا هنس ول هعفد و نوعلع مات بیلق ندن رللا رنح ناس وا نیبعت دعاط هح هرق



  e Eرسم ۱۳ ۳

 بلج ندنسایاعر كدنو هلیساطعا  EEا تان یکجهدیا هحوت هناح یعنفو

 ۱ ۱ ۰۱ ۱ ۵و رسا نیر قا راج ندا دش دمآ یقیقلوا لوجو موتکم
 .  لابج تاصع راسو كنولواب ولا وریو هجوفو غاطهجهرف هلا ییلعتو كب رګ لروفسم نوعلم

 . دحرس یکیدلیا تادعا وان روناط نیتمرب ندقارپ وط هدهفاسم یرادقم تعاس مراب هنسهعلق یزوبشا

 سقنلاب هللا هفاو ر E یرالوق و هدقدنل وا هدافتسا و هدافا ه یکدن فرط ندنفرط یسیلاها موق رم

 و و هلج هن راس وح” رواط هتغل هل رلا یدل ا هدادعا یاذح هفرط یزوشا ندهب ردنکسا

 ترصنو نوع هدقدل وا یداقم یرادقم تعاس ییارب راکیو كنج رابشنآ هلا یدضت هکنجو

 رفن جاقرو دیهش رفن جاقر هحرک ا Es بونلق یازراو تیانع هزغرطو تع ییاحس

 تلود هاک شیو ناشیرپ و هدنک ارپ یرلهسوص تیعج كندموفرم تاصع نکل بولوا حورح
 ید یرهرق ددع شېو ذخا جد ارسا جاقرو هلک یکیا نوا نانلوا عدقن هعفدو ههاگتسد

 نرف یف یتیدنل وا ناسکی هبا لاخو مده یراصوصخ ناشو یرسوح رواط و رانلاب قارحا
 .۱۲۰۳هنس ح ۷ یف ردک مالا هلنمترضح ناترفورما هدقدلروب یرانیهزتیباصا سانشُماقد اع

)۸( 
 هک نواه طخ راد هرارسا مک

 قید نمهزکب هرهدام راس هدام قجللوا هرک اذم هدنغانوق كریعاد یدنقا ولتحاعس نوکوب
 نالوا شلح لخاد رد وا قید رکف هدیاب و ۰ رد هدام عجار هی داغ دف و هتل هدف

 2 تب مدفشو هن مب مزنسا ار عفان هقلودو ند ندقلود لاحرو اشاب نادوبقو زع رایعاد رایدنفا

 دسا ه زوس قح ردهزال ه هلج تریغ نفس هزیلدل وا هدنګا هنفسر نمهلج بویعد ردالوا ۰

 . تلود ۰ ردرلبلاط هقافتا قرهلوا كب رش هّلکنا ایسورو هطسوت ایاپساو هساارف ۰ ردیلفلیوس
  ههظحالم رارکت رارکت هلغلوا كنترتقو و یسفلوا عطق نوکوب هسیاولربخ رابتخا فرط یغنق ه هیلع
  ندرانلواسلح لخاد یصوصخو هکیدلاق ردعولطم ندهلج و مرا یعطق یساغلوا قیلعت هادرفو
 مک ره رول وا عجار هب هلج یرضمو رولو راثتا هتبلا هسیارولک مزال تعا عاقسا درفرب ادعام

  تحار هدناهج یکی مدلیا هلاوح هلالطا وذ هللا هسیا ردنا هک | ندنسهلک رب ی یربغ ندنسفن

 کج هد ےب هتشيا ۰ نوسلوا لئاث هنتزع ناہج یکیا هسیا ردا افخاو مک ےک رهو نوساوب

 یدنفا هتشب هقشب هسکره رنوسعد مدلنب هرکص مرولک ندنقح عرکلا للاب مهسا رول رخ ردو .

 ہدلاحره یب هلج یلاعت هللا نیسهدا ضرع یسلحم رارقو زکسهر و نيم قافتالاب هلبا زععاد
 ۰ نیمآ هبلیا قیفوت

(4) 
 ( یدنس قافتا نانلوا هلدابم هلا حوسا وب

 هدم زال هصااخ تافاصم نال وا هدننایم قلود حوسا هلا هیلع مد ورند 1 2 نا
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 قلتسود نانلوا دقع هدنسهنس جوا یللا زو كي كن هیکلا یکزا اهحاص ىلع هب وب ترجو

 رشد اا راشم نم ود هده راحو ڭكنح وہشا نال وا نارد هلا وعسد دشا حتقم یس ەدھاعم قاقاو

 قافتالاب هرزوا هجو قحهلوا ریثأت رکراک هدناب یح ورت هرزوا ربخ كروب نم صوصخ خلوا
 هلع تلود بور و رارق انا رام نیو هد هعفد ول دن تست ام هلا كتابا قوا تک

 كعا هناعا "الام هده راګڅ وبشا ز کلات ی هجورب هنتلود حوسا هرزوا هجو یتددل وا هداد اضر 3

 دحرد هدام ولریخر هل و قفاوم ریلصم نیل ود هک هنعد دل وا. رب طب هطبار نیل ودلا نيد یصوصخ

 كماّرلا تلادع ةينس تنطلسو ماودلا ىدا هيلع تلود كز نوا قوا لاصبا هماتن نسح

 بول وا صخرم هروک ذم صوصخو راح ییسهلیلج بتارم روطسم هدزع راضما نالوا هد ر ز
 یصخم و ها مقم هد هیلع ها ندنفرط قلود ج وساو دلدلبا اضما حضو هب هدهاعم وبشا

 ط ورش یا یرک د هلاکلا دعب هلا رس ود ریطناب هبقاوع تقح ماتسس دیه هدرادهژ ولتبعر نالوا

 . هلدلیا دقع نقاشا كتلود یکیا هرزوا

 .دادماهلبا ها ه NS ح وسا هیلع تلود ( لوا طرش) .

 هرز وا هح 0 ۰ e ج وسا ےھم ہد ہیلع هناتسا ر وک ذم غلبمو ۰ ردادمعتییص وصخ كلتا
 دقاا هسک كي رشیکیا هتسره هدنساتنا ه را و كنح ف رابتعا ندنخرات دنس وبشا : هک بوش هری و

 .  هب هتسرپم قرهنلوا رابتعا ندنس هنس یداتعنا كنهطاصم ها قحهلاق قاب هبراحا ماتخ دعب و هلیرب و

 رو E ی یسقت هرزوا یواسنم رادقم
 ندشوک یساضما كنهدهاعم وبشا روا ها هحوو راد هكا هسک كب یکیا رک ذلارام

 اس دلبا اطعا ا هسک ر یرالوا نیشب هلع تلود تورج هب هنتس ی وا نانل وا راتعا

 ۱ تام یی ندد مات هرز را قت وا هک زو سشب ی تر ا ا ق

 وا اطعا هسیک زورمثب هدنماتخ ِ جوا رم ها هسک كم یکیا یونس رادتلا فلاس

 ثلذکو هیلوا هطاصم لوا ند هیلع تلود ًادرفم هلبا وقسم یلود ج وسا ( ات طرث )
 ولوتسم ههیلع تلود و ۰ هيچا ملص ادر هلا ول وقیم وا سلو ا و

 یوا لخاد ه هلاصم قل ود ح وسا هلر یتیدنلوا عدقت یتادا را هطاصم ندنفرط

 ید یارق ج وسا ولتعح هدنروضو و هنلوا دارا ه ول وقسم ندنفرط هيلع تل ود

 دحاصم ندنن اج ول وقسم هنفرطهیلع تلود هدننص كعا ترشابم هنس هرک اذم هطلاصم هلا ول وتسم

 هکیدلاق هنلوا رابخا هنسیچلیا حوسا قم هدنداعس هناتسا لاحرد ندهیلع تلود تناح یییدنل وا دارا

 "هرک اذم كنهيلع تلود نيكد هګ دنا د ورو هلماک تصخر هنسیچلیا حوسا ندنفرطیلارق جوسا هدنابوب

 رونلوا حص داربا هنتلود جوسا ادتا ندنفرط ولوتسم رکاو هیلوا عطقنمو ریخت "هدناعسب یسهطاصم

 ۰ هتل وا دارا هبولوتسم ندنفرط قلود € وسا یسلوا لخاد ههطاصم هبلع تل ود تلذک هسا

 هتل ود ج وسا هدننعک كعا تراس دارت ملا هلا ول وتسم جد هيلع تلود هدنروصو و

 هل وارابخا ههیلع تلود لاحرد ندنفرط یتلود ج وسا یتبدنلوا داربا هلاصم ندشناج ولوقس

 . ۰ هنلوا تاعارم ات امام ندّنف رط هنسهدعاق 9 هاب ِِ و
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 ۱ دنا رول وا رااح ن هند نشد ۱ راد ها ( فلات طرف )
 ی ردا دهعت نیتقفس نیل ود نص وصخ قغ 1 وا مات ماقها و یعس نسح ندنفرط دندادتسا هدهناصم

 یرامالک قدص نیتلود یغج هلټوطرتعمو یعرم ككداوم هلجماب نانلوا دهعت هدالاب ( عبار طرش )
 ۱ ها و او ۰ رونلوا دن ندنسام هلا ناعا هرزول.لود ید تاداع هعسدمزال مرح
 ۳ . دنلوا هلدابم هدنداعس ةناتسا هل واجد هسیا نکعو هدنآ یتلا یرهمانشدصت

 ۲۱ اخر نا تلود فرط هکر لب نوعا یدک ات یبهیاقو كلل ورش وبشا ( هعاخ)
 1 لر یهو اما هللا زعرهسو سا یدنک ییهروک ذم "هدهاعم هجنسهمزال نمهلماک تصخ رو تیرومأم

۹۸ 

 اات یسهلماک تصخر ید ندقرط هيلا یوم *یچلدا بودا ےلست هبلا یوم “یچلیا
 EL ۱ یدنل وا اطعا هدزعد تروصرب ییبع هرابعلا یکنرف یضعو روم ندنفرط

E TD4 .زوسکیا كي كدا ا امحاص ىلع هیوبن  

 ۰ ردنفلواادقع ینوک یحزکس نوا كنمرکلا لاوش یسهنس چ وا

 e لیلطا كللانم دتسلا یلعالاكللا ةيانع لایذاب كسقسلا
 فرصت وهاسرح زاغ و ظفاحم رکسعب یضاعلاهداز یدیج ینطصم

 ییاهجوقهاو " ها لا
 ۳ یضاقلا هلادبع یتئالاكلما مدقسلا ۱ ج لعالا الا یف و لا

 0 N NE 2 ار شب
 2 : اهاس ا نوامه

 ر (ی) :
 دو هک یهاشداب قطن تروص #

 4 تا را اقا یزارب قلهاش یللا قرق بولوا رلهاشداب ریکناهج و دهاح مدادجاو ابا

E,توط كرل ذ یتیرا هنیس هدنل و ندو یراکج وک شاک یاس  Eیرهکی نداریس  

 ۰ رایدتا حف هلبا یئابآو یعس رارکسع نالوا بت رمو راقاج وا راسو یرای زاغ یتاجوا

 .لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا ) بولي یک اباب یونعم یني راهاشداب راروالدو رای زاغ لواو
 هدنسوشراق نعشد و لیصحت ۍساضر و عیطم هنب مما: هیج وم یسهع رک ثیآ ( نکنم مالایلواو

 . هدنروغا هبد تخل رش و یلاصتهللا هلا لمحت وربص هراتنح و هرتدشو بوروط یک راود ندروغت
 ردهدتفل وا داب هلا ريخ یردآ لدهتمابق بودبا قفوم نیلاعلابر هلب راعا موج هنادعا یک رانالسرا

 اء ی امر ادم ۰ نيمآ نوا تنح ن راقاروط كنعومحم رافغو محر بانج

 لاح دن و ردهداب ز ندرانک دعا هدتعا_صث هک نر رتنکی هدنرلحا هکلب و رک ا ید

 ره E ند یادعا بور دنود زو ندرفاک یالارب یک زع رستمی و ها هکر دنفک هنو

 3 e هنت“ نيد هدرالکو ک اضخ و ندا <| هیفصت یی ران ورد و یی ران یبس كنو یدالشاب

 تب نیما ا ناسحا رفظ و ترصن هراز هللا بانج ردا اضتفا ندقمالوإ



 سگ ۲۵۵

 دف هلا ر جاقر ییدعو تنور نکل زال وافالخ هل عاوت هکر دخطا دعو هدناشلا ےظء نآرق

 نیبم ندو جارخا ندنران ورذ ییبلج قلایند هدنرلکدلیا هجوت هنارغ مالسارکسع هکردو یسیرب ردشلا

 یورد هن راطباض و همرک | رادرس هدکدلدیک هب هلباقم هلا ادعا ید یر و ردولامتیج :ناوحا ربع

 ۰ ردکع رو هدرب یر کدید یرو و ی هدرب یرلک دیدروط بودا تعاطا
 هل هک دود ناک لاو کج هتلوا هک هدط لاو نشدن وار لجا تیر وا ۳

 هنادرم بود كلب زاغ ابو تلدیهشاب و تناتم و تاب هدنرنوک كنج بولی ینغج هیلو صالخ
 ۰ ردا ناسحا تاحوق هدتبلا م ر هدکدلروتک هن رب رطرشوب ردکعا مادقا هه راح

 دعلحا نوعا یربغ كتروعرب هنماد یربهعلارق هد یره قو اصاوضح و هدرفم یلوا ا

 و ا هک را هتس نوش ترا نم هو هر
 جوا یکتا هدزع راتالو ۍییدلیا النسا یدتا یرلتراسخ و ه هيناغک تلود نالوا رومشم هلا هبالغ

 و لایعو ین رازق انسحو نینزان دم تما ندهللالوسر دالوا یرلههن و شمام روک ینجا

 ندنرلانا ین اببص ردقو و رلیدتا كته ینیراض ع كرهروک یرلشادنرفو یرلاباب و یرلجوز بودبا ریسا
 دعت مالسا تربغ فیح دص فرح روت هم رلد-ساف نیا یدنک یرلموصعم تورم | ندنرلاباب و

 ۰ یدیازمریک وشوا هعرزوک ندعتربغ و مدا زالغا ناف بودیشیا یرلنو نکیا هدازهش نم یدل ما

 ۳ ندیلاعت لاو ردنا كنح داد هيكل یغالوق تودنشنا ید راتک الف كل رادنم درد لوا بول وا د ره

 هظ

 ف تآ وح هب دهالا لوسرو ههللا هدنسل وعد

3 

 اسد ردیلک د مزال هظحاآلم یفیدل وا در یرلتس و دصو ەد ندا یراتراةح و DA لها

 .ردقو نشود ربسا هدنلا ¿ ند رداکد ن رک صالخ ندنلا توم تبقاع قهساشب ردقن ردلاوژآ ب 2

 راروشساب دنسام د دل ره هلج هد رم ناود ناص و لافطا شلرب " ندنساناب و ندنساناو ر واخ و زعح رو

 0 ردلکشم تاذع در

 تر ور و هدکلر و رکن انس و فئاظ و دن ره یردق كل ود تو وا 2 رد ندرازس

 مرویدنآ ارحا ینالوا تبحاو هنتمد راهاشداب رک ےک او یزکتام* كنح و هدنعفد

 كل وقف ن یهلاو دج و ه۶ ر هدنن وک تمایق و مردبا مارک | هراثدا روهظ یعلرارب جد هرکصندنو و ۱

 نیجارلا جرا AS یباوج مدتا یک نالوا مزال هراروالد و هراد E كج هدا ه اما هکند تا

 ۰ زکسرر و E قحا مددزاب ردنا

 1 راروالد یزاغ لدقاب هرکص ندنو زالوا رس هباضق شقیک ندیک شلوا نالوا هکیدلاق _

 لوبق یراندبا قلقاجل او قلنابج بوبالغاب ندرب جاقرب هز ؟ هنابم ینب رک تربغ هکم ردنا س

 رد هل هلک رس ماعد مب زکسهدیا ماقها همانا ذخا ندنعند هلا قح لضف و همالسا ضع لیمکت تا

 نیمآ هليا رفظم و روصتم ال ناعتسم حاتف ترصح را 9 زککو چوکو نگو

 1 3 : ۰ نیلاعلل ر لسرا ن دا قمر

EA 

 .ناود كن یلاعت قح هدتماق مو نت یکیدلنا تع نع و تان دم ماقتا ندادعا 2 و هتل سا
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 تل و یا ردقوب را لصن لاوحا با 9 97
 لر دکح کک 5 ۱

 1 1 1 ا و ا یدعت کا ی 0

 ِ نانل وا a یری زروپمدیا ۱ تاکترا یتیراع رارف بودیک

 تد صوصخاب هدرللوب وا :هدودرا را بولوا یسهلوقم یاس یالآر
 ٤ 9۳و 2 دماقنا ذخا ندرینعند I یرفس هلب و رار ویموق
 رهظم و و E لاک ترک نت

 اهح یکیا لا هر ِ ندآ ا ا

 ك

eر روک  eقیاس ا یزو  

aتاذاس 2 قو ست رک یا 2 3  

 ET بولغ
 و e بود 1 شاخ a مد نوک

1 

 3 هزقلود ناش یلوا 7 هند ا اب و رکن دیا تم و 2 3 ۱

۳ 





 ا

 تو


